
 

 

 

  

 

รายงานผลการปฏิบตัิราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ 

(สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ  

               ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         

 

 

สารบัญ 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎร์ธาน)ี 

หนา้ 

 

 

มติภิายนอก  

การประเมินประสทิธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี  1. จ ำนวนพื้นท่ีป่ำไม้ (ส ำรวจจำกภำพถ่ำยดำวเทียม) 1 

ตัวช้ีวัดท่ี    2. จ ำนวนพื้นท่ีป่ำไม้ท่ีทวงคนืได้-เข้ำครอบครอง (ไร่) 4 

ตัวช้ีวัดท่ี   ๓. ระดับควำมส ำเร็จของจ ำนวนพืน้ท่ีสวนป่ำเดิมท่ีได้รับกำรฟื้นฟูบ ำรุงรักษำของกิจกรรม  

บ ำรุงสวนป่ำเดิม 

8 

ตัวช้ีวัดท่ี 4. จ ำนวนกำรจัดหำที่ดินให้ผู้ยำกไร้ในพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ 12 

ตัวช้ีวัดท่ี 5. จ ำนวน Hotspot ท่ีลดลงในพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ 14 

   

การประเมินคณุภาพ  

ตัวช้ีวัดท่ี   ๖. ร้อยละของควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร 18 

 

มติภิายใน   

การประเมินประสทิธิภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี   7. ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณภำพรวม 

 

21 

การพัฒนาองค์การ  

ตัวช้ีวดัท่ี   8. ระดับควำมส ำเร็จของค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรด ำเนนิโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของ   

กรมป่ำไม ้

23 

ตัวช้ีวัดท่ี   9. ระดับควำมส ำเร็จของค่ำเฉลีย่ถ่วงน้ ำหนักในกำรด ำเนนิกิจกรรม/โครงกำรตำมนโยบำยกำร

ก ำกับดูแลองค์กำรท่ีดี 

26 

ตัวช้ีวัดท่ี   10. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อใชใ้นกำรปฏบัิตงิำน 

 

29 

  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ  

               ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามค ารับรอง 

การปฏิบัติราชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑  

(สุราษฎร์ธานี) 

กรมป่าไม้ 

(KPI Template) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ  

               ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังยุทธศาสตร ์

และ 

ตารางแสดงความรับผิดชอบ 

O/S Matrix 
 



ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านัักัักการรรยัาากรปาามม รี่ ๑๑ (สุราษฎรธ์านั)ี 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 

 หน้า 1 / 2 

ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560                    

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) กรมป่ำไม้ 

                                       กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม        (      )  รอบ    5  เดือน                                                                   

                                                                                                                                             (      )  รอบ   10 เดือน 

                                                                                                                                             (   )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดผล 

กำรปฏิบัติรำชกำร 

หน่วย

วัด 

น้ ำหนัก

(ร้อยละ) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด ำเนินงำน 

1 2 3 4 5 
ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำคะแนน 

ท่ีได้ 

คะแนน 

ถ่วงน้ ำหนัก 

มิติภำยนอก   

 ด้ำนประสทิธิผล (น้ ำหนัก : ร้อยละ) 

 

1. จ ำนวนพื้นท่ีป่ำไม้ (ส ำรวจ

จำกภำพถ่ำยดำวเทียม) 

ล้ำน

ไร่ 

15 ๑ 

 

๒ ๓ ๔ ๕ 4,212,810.18 

ไร่ 

5 0.75 

2. จ ำนวนพื้นท่ีป่ำไม้ท่ีทวงคืน

ได้-เข้ำครอบครอง (ไร่) 

ไร่ 10 1 2 3 4 5 212-2-11 ไร่ 5 0.50 

๓. ระดับควำมส ำเร็จของ

จ ำนวนพื้นท่ีสวนป่ำเดิมท่ีได้รับ

กำรฟื้นฟูบ ำรุงรักษำของ

กิจกรรมบ ำรุงสวนป่ำเดิม 

ระดับ 15 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 5,069 ไร ่   5 0.75 

๔. จ ำนวนกำรจัดหำที่ดินให้ผู้

ยำกไร้ในพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ 

ไร่ 15 483

.75 

 

- 

 

967.

50 

 

- 

1,161 3,536-2-

50 ไร่ 

5 0.75 

๕. จ ำนวน Hotspot ท่ีลดลงใน

พื้นท่ีป่ำสงวน 

จุด 10 41 - 31 - 21 2 จุด 5 0.50 

 กำรประเมินคณุภำพ 

 

๖. รอ้ยละของควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิำร 

ร้อยละ 10 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 88.07 5 0.50 

มติภิำยใน   

 กำรประเมินประสทิธิภำพ 

๗.ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณภำพรวม 

ร้อยละ 15 45 - 80 - 96 99.70 5 0.75 



ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านัักัักการรรยัาากรปาามม รี่ ๑๑ (สุราษฎรธ์านั)ี 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 

 หน้า 2 / 2 

ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560                    

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) กรมป่ำไม้ 

                                       กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม        (      )  รอบ    5  เดือน                                                                   

                                                                                                                                             (      )  รอบ   10 เดือน 

                                                                                                                                             (   )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดผล 

กำรปฏิบัติรำชกำร 

หน่วย

วัด 

น้ ำหนัก

(ร้อยละ) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด ำเนินงำน 

1 2 3 4 5 
ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำคะแนน 

ท่ีได้ 

คะแนน 

ถ่วงน้ ำหนัก 

 กำรพัฒนำองค์กำร 

 

8. ระดับควำมส ำเร็จของค่ำเฉลี่ย

ถ่วงน้ ำหนักในกำรด ำเนินโครงกำร/

กิจกรรมตำมแผนงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติ

มชิอบ และสง่เสริมคุม้ครอง

จริยธรรม 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5 0.20 

9.ระดับควำมส ำเร็จของค่ำเฉลี่ย

ถ่วงน้ ำหนักในกำรด ำเนินกิจกรรม/

โครงกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับ

ดูแลองค์กำรที่ดี 

ระดับ 

 

 

 

2 

 

 

1 2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 4 4 0.08 

10.ระดับควำมส ำเร็จของกำร

จัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำร

ปฏบัิติงำน 

ระดับ 4 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 4 4 0.16 

น้ ำหนักรวม  100   

รวม 4.94 

 

 

รำยงำน ณ วนัที ่           เดือน ตุลำคม พ.ศ.  ๒๕60      

ผูร้ำยงำน  นำงสำวปำนทิพย์  ปลอดแก้ว  หน่วยงำน   ส ำนกัจัดกำรทรพัยำกรปำ่ไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำน)ี 

ต ำแหน่ง   นักจัดกำรงำนทัว่ไปปฏบิัตกิำร  โทรศพัท์   ๐ ๗๗๒๗ ๕๘๑๖ , ๐ 9445 97466 



 

 

 
   หนา้ 1/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธผิล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 

ตัวชี้วัดที่ 1  : จ านวนพื้นทีป่่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทยีม) (ลา้นไร)่ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : นายจงรัก  ทรงรัตนพนัธุ ์

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้ที่ ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายเลศิศกัดิ์  สุนทรกุล 

                   ผูอ้ านวยการสว่นจัดการที่ดนิป่าไม ้

                          นางจุติพร  พัดชู 

                    ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

โทรศัพท์ :  ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔  ,  ๐๘๑- ๓๐๔-๘๒๔๗ โทรศัพท์ : ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔ , ๐๘๑- 443-6667 

 084 745 4433 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

                    ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลจ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ (ส ารวจจากภาพถา่ยดาวเทียม)  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

พืน้ทีส่ภาพปา่ (ไร)่ 4,212,810.18 - 4,212,810.18 - 4,212,810.18 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนเป็นเกณฑ์จากการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงก าหนดให้รายงานผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนนระดับ 1 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน  

คะแนนระดับ 3 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน 

คะแนนระดับ 5 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน 

     ........ตัวชี้วัดที่ 1....  
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ 255๕ 255๖ 255๗ 255๘ ๒๕๕๙ 

จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ (ส ารวจ

จากภาพถา่ยดาวเทยีม) 

- ไร ่ - ไร ่ 4.18 

ล้านไร ่

4.21    

ล้านไร ่

4.21    

ล้านไร ่

4.21    

ล้านไร ่



 

 

 
   หนา้ 2/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ (ส ารวจจากภาพถา่ย

ดาวเทียม) 
๑5 4,212,810.18ไร ่ 5 0.75 

 

 ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

                 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ด าเนินการจัดเก็บ

ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน โดยรวบรวบพิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายพิกัดพื้นที่ปลูกป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานส่งเสริมการปลูกป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ตามเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 5 คือ จ านวนพื้นที่   

ป่าไม้  มีจ านวน 4,212,810.18 ไร ่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส่วนส่งเสรมิการปลูกปา่  เป็นผู้รวบรวมรายงานส านักฯ 

 

วิธีการที่น าไปสู่ความส าเร็จในการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

 1.  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักการของบ้าน  วัด โรงเรียน  

โดยการเข้าไปสรา้งเครือข่ายให้ชุมชนที่อยู่รอบๆพื้นที่ป่า  ให้มีความตระหนักและมีจิตส านึก  มีจิตใจศรัทธาในการที่จะเข้ามามี

ส่วนรว่ม  เน้นความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่ชุมชนนั้นๆตั้งอยู่  โดยให้วัด  โรงเรยีนเป็นศูนย์กลาง 

 2.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วน  ทั้งในเมืองและชนบทให้มีความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  โดย

ตระหนักถึงผลกระทบในวิกฤตของภาวะน้ าท่วม  และฝนแล้งไม่เป็นไปตามฤดูกาล  โดยการสร้างกระแสในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ 

 3.  ให้สงัคมส่วนรวมเป็นผู้ช้ีน าและตดัสนิ  ในกรณีที่มีการกระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายวา่ด้วยการปา่ไมใ้นพืน้ที่นั้นๆ 

 4.  การออกตรวจป้องปรามและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่ที่คาดว่า

จะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในการประกอบธุรกิจเกษตรตามกระแสความต้องการของตลาดด้านวัตถุดิบ 

 5.  การบังคับใชก้ฎหมาย  ใหม้ีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 



 

 

 
   หนา้ 3/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1.  ได้รับความรว่มมือจากหน่วยงานในท้องที่ที่เก่ียวข้องในการด าเนนิงานป้องกันรักษาป่า 

2.  มีระเบียบขั้นตอนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน 

3.  องคก์รหน่วยงานและประชาชนในพืน้ที่ให้การสนับสนนุการปฏิบัติงาน 

4.  นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ          

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

        1.   สภาพปา่เป็นภูเขาสูงชัน  สลับซับซอ้นซึง่ยากตอ่การลาดตระเวน  การปราบปราม  การจับกุมและการปอ้งกัน

ดูแลรักษาป่า 

          2.   ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่(ขา้ราชการไม่เพยีงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏบิัติงานด้านป้องกนัรักษาป่า 

 

         3.   ขาดยานพาหนะทีม่ีประสิทธภิาพ และเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนัสมยัใน

การปฏิบัติงาน 

  4.   ขาดความรว่มมอืจากภาคประชาชน องคก์รปกครองในท้องถิน่  ในการป้องกันทรพัยากรธรรมชาติของท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 

  5.   นโยบายด้านการป้องกนัรักษาป่า 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

-การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  จ าเปน็ต้องอาศัยความรว่มมือทั้งภาครัฐและเอกชน 

-การพัฒนาวิธีการปฏิบตัิงานให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

-นโยบายด้านการปอ้งกันรักษาป่าเปน็ตัวแปรส าคัญที่จะท าให้พื้นที่ปา่คงอยู่และจ านวนพืน้ที่ถูกบุกรุกน้อยลงอันไดแ้ก่ การ

คงอยู่ซ่ึงพืน้ทีส่มบูรณ ์ การฟืน้ฟูพืน้ที่เสื่อมโทรม และการเพิ่มพืน้ที่ปา่ทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์ 

หลักฐานอ้างองิ :   

1. สรุปรายงานสถิติพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุก ตามแบบรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2560 (ตุลาคม 59 – กันยายน 60) ของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

๒.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแดล้อม  ผลผลิตพืน้ที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า กิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และกิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้ กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ 



 

 

 
   หนา้ 4/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

ตัวชี้วัดที่  2 :  จ านวนพื้นทีป่่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง (ไร่) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : นายจงรัก  ทรงรัตนพนัธุ์ 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๑ (สุราษฎรธ์านี) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายธนิต  สังขนิตย ์

ผู้อ านวยการส่วนปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

โทรศัพท์ :  ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔  ,  ๐๘๑- ๓๐๔-๘๒๔๗ โทรศัพท์ : ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔ , ๐๘๑- ๘๙๑-๕๒๑๓ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ 

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่โดยการด าเนินการตามมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ.2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากค่าเป้าหมายที่ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุม    

ไฟป่าก าหนดให้ จ านวน 165 ไร ่

๒. ตาม มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 : เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 

ดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใน

กรณีที่มีขอ้เท็จจริงปรากฏหรอืเหตุอันสมควรสงสัยว่า มีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็น

อันตราย หรอืสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรอืท าประการอื่นเมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัตติาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิด

หรอืรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ 

       ถา้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท า

ผิดชดใช้หรือออกคา่ใช้จา่ยนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรอืขายโดยวิธีอื่น

ตามที่เห็นสมควร เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้

บังคับแกเ่งินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

                      (4) ด าเนนิการอย่างหนึง่อยา่งใดที่เหน็สมควร ทั้งนีเ้พื่อปอ้งกันหรอืบรรเทาความเสียหายแก่ปา่สงวน 

แห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 



 

 

 
   หนา้ 5/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

พืน้ที่ปา่ที่ทวงคนืได ้– เข้า

ครอบครอง (ไร)่ 

68.75 - 137.50 - 165 

หมายเหตุ : 

- ก าหนดค่าเป้าหมาย จ านวน 165 ไร่  ทอนค่าเป้าหมายเป็นรายเดือน x รอบ 5 เดือน/รอบ 10 เดือน จะเป็นค่า

เป้าหมายระดับ 1 = เดือนละ 165/12 =13.75 x 5 = 68.75 ไร่ 

ระดับ 3 = 13.75 x 10 = 137.50 ไร่ และระดับ 5 = 165 ไร่ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้-เข้า

ครอบครอง 

ไร่ 1,187 957 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได ้– 

เข้าครอบครอง (ไร)่ 
๑๐ 212.53 ไร ่ 5 0.50 
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การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

 ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

                 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  สรุปสถิติพื้นที่ป่าถูกบุกรุก โดย

กรมป่าไม้ (ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) ก าหนดแบบรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาป่า โดย

พิจารณารายงานจ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่หน่วยงานที่รับผดิชอบ หรอื เจา้หน้าที่ผูต้รวจ

ยึดได้น าส่งพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1.กรมป่าไม้มีค าสั่ง ที่ 4603/2551  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จัดโครงสร้างหน่วยงานและก าหนด

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 – 13 และ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 

โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1.การจัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ

ส่วน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุม

ไฟป่า 

2.ปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ด าเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท า

ผิด ประสาน ติดตามสถานการณเ์พื่อการหยุดยั้งการท าลายป่า         

 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

        1.    สภาพปา่เป็นภูเขาสูงชัน  สลับซับซอ้นซึ่งยากตอ่การลาดตระเวน  การปราบปราม  การจับกุมและการปอ้งกัน

ดูแลรักษาป่า 

          2.   ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานดา้นป้องกันรักษาป่า) 

         3.   ขาดยานพาหนะทีม่ีประสิทธภิาพ และเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนัสมยั    

ในการปฏิบัตงิาน 

  4.   ขาดความรว่มมอืจากภาคประชาชน องคก์รปกครองในท้องถิน่  ในการปอ้งกันทรพัยากรธรรมชาติของท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 



 

 

 
   หนา้ 7/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

  5.   นโยบายด้านการป้องกนัรักษาป่า 

   ๖.  ฝ่ายปกครองให้ชะลอการด าเนนิการตาม ม.25 ไว้ก่อน  เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินการตาม ม.25 จะมี

ผลกระทบต่อราษฎรในพืน้ทีม่ากน้อยเพยีงใด 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

-การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  จ าเปน็ต้องอาศัยความรว่มมือทั้งภาครัฐและเอกชน 

-การพัฒนาวิธีการปฏิบตัิงานให้สอดคลอ้งกับสถานการณป์ัจจุบัน 

 

หลักฐานอ้างองิ :   

1.สรุปรายงานสถิติพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุก ตามแบบรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2560 (ตลุาคม 2559 – กันยายน 2560 ) ของส่วนปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

๒.แผนปฏิบัตงิานและแผนการใชจ้่ายเงิน  แผนงานพืน้ฐานด้านการจดัการน้ าและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตร

กับสิ่งแดลอ้ม  ผลผลติพืน้ที่ปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ กจิกรรมหลักปอ้งกันรักษาป่า กจิกรรมป้องกันและปราบปราม

การบุกรุกท าลายทรัพยากรปา่ไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   หนา้ 8/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความส าเร็จของจ านวนพืน้ที่สวนปา่เดิมท่ีได้รับการฟื้นฟูบ ารุงรักษา 

                    ของกิจกรรมบ ารุงสวนป่าเดิม 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด   นายจงรัก  ทรงรัตนพนัธุ์ 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้ที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นายสัจรนิทร ์ ศรีเสน 

                        ผู้อ านวยการส่วนสง่เสรมิการปลูกปา่ 

โทรศัพท์ :  ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔ , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗ โทรศัพท์ :   ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔ , ๐๘๑ ๗๘๗ ๗๕๙๙ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

- เป็นกิจกรรมส าหรับการบ ารุงสวนป่าเดิมที่ปลูกด้วยเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 

ตั้งแต่สวนป่าเดิมอาย ุ๒ ป ีถงึ ๑๐ ป ี

-  เพื่อให้ตน้ไม้ที่ปลูกฟื้นฟูในสวนป่าเดิมสามารถตั้งตัวและเจรญิเติบโตดี 

-  เป็นขั้นตอนการจดัการเพื่อเร่งฟื้นฟูความอดุมสมบูรณข์องสภาพป่า 

-  จ านวนพืน้ที่สวนป่าเดิมที่ได้รับการฟื้นฟูบ ารุงรักษา  เนือ้ที ่5,069 ไร ่

-  ความสมบูรณข์องพืน้ที่ปา่เสือ่มโทรมทีไ่ด้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

                      มดีังนี ้

(๑) จ านวนพืน้ที่ปา่เสือ่มโทรมได้รับการบ ารุงรักษาป่าครบตามเป้าหมายแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕60 

(๒) จ านวนตน้ไม้ที่ปลูกบ ารุงรักษาป่ามีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๒๐๐ ต้น/ไร่ 

(๓) อัตราการรอดตายของต้นไม้ทีป่ลูกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

255๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 2559 

กจิกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดมิ ๓,๐๔๖ ไร ่ 2,๖๑๔  ไร ่ 2,๙๐๓  ไร่ 3,693 ไร ่

 

   



 

 

 
   หนา้ 9/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

เกณฑ์การให้คะแนน :           

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ด าเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ของแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

2 ด าเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

3 ด าเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของแผนปฏิบัติงานปงีบประมาณ พ.ศ.2560   

4 
รอ้ยละ ๙๐ ของพืน้ที่เปา้หมายที่ได้รับการบ ารุงรักษาตามแผนปฏิบัติงานปงีบประมาณ พ.ศ.2560  

ยังคงความสมบูรณต์ามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 
รอ้ยละ ๑๐๐ ของพืน้ที่เป้าหมายที่ได้รับการบ ารุงรักษาตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ยังคงความสมบูรณต์ามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของจ านวนพืน้ที่สวน

ป่าเดิมที่ได้รับการฟื้นฟูบ ารุงรกัษา 

ของกจิกรรมบ ารุงสวนปา่เดมิ 

๑5 5,069 ไร ่   5.000 0.75 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

                เป็นกิจกรรมส าหรับการบ ารุงสวนปา่เดิมที่ปลูกด้วยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณทุกประเภท    

ตั้งแต่สวนป่าเดิมอาย ุ๒ ป ีถงึ ๑๐ ป ี โดยมีวตัถุประสงคด์ังนี ้ 

  ๑.   เพื่อให้ตน้ไม้ที่ปลูกฟื้นฟูในสวนป่าเดิมสามารถตั้งตัวและเจรญิเติบโตดี 

 ๒.   เป็นขั้นตอนการจดัการเพื่อเร่งฟื้นฟูความอดุมสมบูรณ์ของสภาพป่า 

  ๓.   จ านวนพืน้ที่สวนป่าเดิมที่ได้รับการฟื้นฟูบ ารุงรักษา  เนือ้ที่ 5,069 ไร ่  

                 ๔.    ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและชาวบ้านรอบพืน้ที่เพื่อป้องกันการบุกรุก 

 

 



 

 

 
   หนา้ 10/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ 

           ๑.นอกจากด าเนนิการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้ว  ยงัต้องอาศัยความรว่มมือจากชาวบา้นทั้งการจา้งแรงงาน

และให้ชาวบา้นได้ใช้ประโยชนจ์ากป่าตามเงื่อนไขที่ก าหนด   เพื่อมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการพื้นที่ป่าเสือ่มโทรมที่ได้รับ

การฟื้นฟู โดยการมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการ หมายถงึ การมีส่วนรว่มของราษฎรที่ทางราชการประสานงานและจา้งงาน

ในพืน้ที่เพื่อฟืน้ฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม 

           ๒.พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเป้าหมายได้รับการฟื้นฟูตามแผนปฏิบัติงานปีฯ 2560 ยังคงความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด โดยความสมบูรณข์องพืน้ที่ปา่เสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีดังนี้ 

(1) จ านวนพืน้ที่ปา่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูครบตามเป้าหมายแผนปฏิบัติงาน 2560 

(2) จ านวนต้นไม้ที่ปลูกฟื้นฟูมีจ านวนไม่น้อยกวา่ 200 ต้นต่อไร่ 

(3) อัตราการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูกไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

            ๓.ชนิดไม้ที่มีการปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีฯ 2560มีการน าไปใช้ประโยชน์

เพื่องานการฟื้นฟูป่าไม้ โดยการวัดจ านวนชนิดไม้ที่ใช้ปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม คือ จ านวนชนิดไม้ตามบัญชีแสดงชนิดไม้ที่

ก าหนดให้ใช้ในการปลูกสร้างสวนป่าของกรมป่าไม้ มีการน าไปปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมไม่น้อยกว่า 5 ชนิด (คิดเป็น

รอ้ยละ 100) 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ: 

๑) ประสบการณใ์นการด าเนนิงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า  

๒) คุณภาพของกลา้ไม้และชนดิพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที ่ 

๓) ความรู ้ความเข้าใจการการปลูก ดูแลรักษาต้นไม้มากยิ่งขึน้     

๔) ความรวดเร็วในการเบกิจา่ยคา่จ้างแก่ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

๑.ในการด าเนินการเพื่อปลูกฟื้นฟูป่าไม้ที่ถูกบุกรุกท าลายและในพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม อาจมีผลกระทบจากปัจจัย 

สภาพฤดูกาล ไม่เป็นไปตามสภาวะปกติ เช่น ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้ าท่วม ไฟป่า จนอาจส่งผลให้การฟื้นฟูป่าต้อง

ล่าชา้ออกไปได้ 

           ๒.ความรว่มมือจากชุมชนรอบพืน้ที่และการบูรณาการกับภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

 



 

 

 
   หนา้ 11/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป: 

๑) การให้ความรูด้า้นการบ ารุงรกัษาต้นไม้ 

๒) การจัดท ากิจกรรมรว่มกับประชาชนและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

หลักฐานอ้างองิ: 

๑. แผนปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้่ายเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕60 กจิกรรมบ ารุงสวนปา่เดิม                    

๒. รายงานผลการปฏิบตัิงานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

             -ข้อมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบตัิงานและผลการเบกิจา่ยเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สปร.๒)  

             -ข้อมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบตัิงานและผลการเบกิจา่ยเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สงป.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   หนา้ 12/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

ตัวชี้วัดที่  4 : จ านวนการจดัหาที่ดนิท ากินให้ผู้ไร้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจงรัก  ทรงรัตนพันธุ์ 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายเลิศศกัดิ์  สุนทรกุล 

                        ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินปา่ไม้ 

โทรศัพท์ :  ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔ , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗ โทรศัพท์ :   ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔    , ๐๘๑ ๔๓๓ ๖๖๖๗ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 พื้นที่ป่าสงวนฯ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เป็นเป้าหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยท าการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ท าการตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลให้

ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในบริเวณพื้นที่

ด าเนินการ เพื่อให้ได้ขอ้มูลพรอ้มรองรับการจัดการที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดที่ดินต่อไป  

- วัดจากจ านวนผู้ไรท้ี่ท ากนิ (ราย) ที่อนุกรรมการจัดหาที่ดนิชุดที่ 1 พิจารณาเห็นชอบ 

     - ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีเป้าหมาย 1 พืน้ที่ 1จังหวัด คอื ป่าสงวนแห่งชาติปา่น้ าขาว จังหวัด ระนอง เนือ้ที่ 

1,161 ไร ่

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้

ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวน 

     

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่) 483.75 - 967.50 - 1,161  
      

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนเป็นเกณฑ์จากการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงก าหนดให้รายงานผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนนระดับ 1 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน = 1,161/12 =96.75x5 = 483.75 ไร่ 

คะแนนระดับ 3 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 10 เดอืน = 1,161/12 =96.75x10 = 967.50 ไร่ 

คะแนนระดับ 5 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน = 1,161 ไร่ 

 

 



 

 

 
   หนา้ 13/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวนการจัดหาทีด่ินท ากนิให้ผูไ้ร้ใน

พืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาต ิ
๑5 

3,397-0-72 

ไร ่
5 0.75 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ .ศ.2557  ก าหนดให้คณะกรรมการที่ดิน

แห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า คทช. เป็นการจัดการที่ดินท ากนิให้แกผู่้ยากไร้โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์  แต่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์

ในที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1.พืน้ที่ด าเนินงานตามนโยบายของรับบาลเป็นพื้นทีลุ่่มน้ าชัน้  ๓ ๔ และ ๕ เท่านั้น ท าใหร้าษฎรที่อยู่ในลุม่น้ าชัน้ ๑ และ ๒ 

เรียกรอ้งให้รัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลือด้วย 

๒.ผู้รับอนุญาตต้องการให้พจิารณา คา่ธรรมเนียมหนงัสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ.2507  

ข้อ ๒(๗)(ฎ)การท าประโยชนอ์ื่นๆ  จากเดิมไรล่ะ ๕๐ บาท เป็นไรล่ะ ๒๕ บาท 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

เมื่อมีแผนปฏิบัติงานประจ าปใีห้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล คทช.แล้ว  ควรมีการออกหนังสอือนญุาตให้เข้าท าประโยชน์

ในพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติ  ภายในปงีบประมาณนั้นทนัที่  เพื่อให้ราษฎรเกดิความมัน่ใจในนโยบายรับบาลอย่างยั่งยืน 

 

หลักฐานอ้างองิ :   

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงิน  แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาทีด่ินท ากนิ โครงการจัดหาทีด่ินให้ประชาชน

ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถงึและเป็นธรรม โครงการส ารวจ ตรวจสอบ จดัท าขอ้มูลทีด่ินและพืน้ที่ขอบเขตที่ดนิในพืน้ที่ปา่สงวน

แห่งชาติและบริการด้านการอนุญาตในพืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติ 

 



 

 

 
   หนา้ 14/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

ตัวชี้วัดที่  5 :  จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : นายจงรัก  ทรงรัตนพนัธุ์ 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๑ (สุราษฎรธ์านี) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายธนิต  สังขนิตย ์

ผู้อ านวยการส่วนปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

โทรศัพท์ :  ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔  ,  ๐๘๑- ๓๐๔-๘๒๔๗ โทรศัพท์ : ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔ , ๐๘๑- ๘๙๑-๕๒๑๓ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

โดยใช้ดาวเทียมระบบ Modis ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความ

ร้อน (Hotspot) จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time 

Mail alert และคัดกรองข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ส่วน

ควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ www.forest.go.th/wildfire และ แอปพริเคชันไลน์ (Application Line) ไปยังหน่วยส่งเสริมการ

ควบคุมไฟป่าและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป 

 ข้อมูลสถิติ Hotspot ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 

11 (สุราษฎรธ์านี) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 

ตุลาคม 2558 - - - 

พฤศจกิายน 2558 - - - 

ธันวาคม 2558 1 - - 

มกราคม 2559 1 - - 

กุมภาพันธ์ 2559 1 - - 

มีนาคม 2559 6 - - 

เมษายน 2559 6 3 1 

พฤษภาคม 2559 3 - - 

มิถุนายน 2559 - - - 

กรกฎาคม 2559 - - - 



 

 

 
   หนา้ 15/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

สิงหาคม 2559 - - - 

กันยายน 2559 - - - 

รวม 18 3 1 
 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ส. 2560 ในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร ไม่มีการเกิดไฟป่าแต่

อย่างใด พบพืน้ที่เกิดไฟป่า 2 จุด ในป่าสงวนแหง่ชาติของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดังนี้ 
ป/ด/ว เวลา UTM_X UTM_Y ZONE ต าบล อ าเภอ จังหวัด พืน้ท่ี สภาพพืน้ท่ี 

1 2017-02-09 1400 518814 953177 47P สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี ป่าสงวนฯ ป่าเส่ือมสภาพ 

2 2017-05-04 1335 507697 981365 47P ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี ป่าสงวนฯ ป่าเส่ือมสภาพ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

จ านวน Hotspot ที่ลดลงใน

พื้นที่ป่าสงวน 

ต่ ากว่า 41 จุด 

 
- 

ต่ ากว่า 31 จุด 

 
- 

ต่ ากว่า 21 จุด 

 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนเป็นเกณฑ์จากการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงก าหนดให้รายงานผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

คะแนนระดับ 1 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน 

คะแนนระดับ 3 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 10 เดอืน 

คะแนนระดับ 5 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ที่

ป่าสงวน 

จุด 

Hotspot 

- จุด 3 จุด 22 จุด 

 



 

 

 
   หนา้ 16/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน Hotspot ที่ลดลงใน

พื้นที่ป่าสงวน 
๑๐ 2 จุด 5 0.50 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) และข้อมูลสถิติ Hotspot 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในจังหวัดพืน้ที่รับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) 

เพื่อให้หนว่ยปฏิบัติในพืน้ที่รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาป่า และควบคุมการเกิดไฟป่าใน

พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1.กรมป่าไมม้ีค าสั่ง ที่ 4603/2551  ลงวันที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 จัดโครงสรา้งหน่วยงานและก าหนด

อ านาจหนา้ที่ความรับผดิชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้ที่ 1 – 13 และ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 

โดยส่วนปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มหีน้าที่รับผดิชอบ 

1.การจัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณของ

ส่วน และจดัท ารายงานผลการปฏบิัติงานของส่วน ก ากับ ควบคุมดแูล และประสานงานด้านปอ้งกนัรกัษาปา่และควบคุม

ไฟป่า 

2.ปฏิบัติดา้นการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมใ้นเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 

ประสานงานเพือ่สนับสนนุข้อมูลการข่าว การสืบสวน ด าเนนิคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผูก้ระท า

ผิด ประสาน ตดิตามสถานการณเ์พื่อการหยุดยั้งการท าลายป่า 

 



 

 

 
   หนา้ 17/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

         1.    สภาพป่าเป็นภูเขาสูงชัน  สลับซับซอ้นซึ่งยากต่อการลาดตระเวน  การปราบปราม  การจับกุมและการปอ้งกัน   

ดูแลรักษาป่า 

          2.   ขาดอัตราก าลังเจา้หน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 

         3.   ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

การปฏิบัติงาน 

4.   ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชน องค์กรปกครองในท้องถิ่น  ในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 

5.   นโยบายด้านการป้องกันรักษาป่า 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

-การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  จ าเปน็ต้องอาศัยความรว่มมือทั้งภาครัฐและเอกชน 

-การพัฒนาวิธีการปฏิบตัิงานให้สอดคลอ้งกับสถานการณป์ัจจุบัน 

 

หลักฐานอ้างองิ : 

1.ข้อมูลสถติ ิHotspot ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในจังหวัดพืน้ที่รับผิดชอบ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่11 (สุราษฎร์

ธานี) 

๒.แผนปฏิบัตงิานและแผนการใชจ้่ายเงิน  แผนงานพืน้ฐานด้านการจดัการน้ าและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตร

กับสิ่งแดลอ้ม  ผลผลติพืน้ที่ปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ กจิกรรมหลักปอ้งกันรักษาป่า กจิกรรมป้องกันและปราบปราม

การบุกรุกท าลายทรัพยากรปา่ไม้  กจิกรรมป้องกันรักษาป่าและควบคุมหมอกควัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   หนา้ 18/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินคุณภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด ๖ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : นายจงรัก  ทรงรัตนพนัธุ์ 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้ที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางจุติพร  พัดชู    

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

 

โทรศัพท์ :  ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔ , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗     โทรศัพท์ :   0-7728-1554  , ๐๘๔ ๗๔๕ ๔๔๓๓ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า“การ

บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร

ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบ

ต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วน

ราชการผู้ให้บริการ) หรอืหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ  โดยส านักงาน ก.พ.ร.ได้รับความ

อนุเคราะห์จากส านักงานสถติิแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

 ประเด็นการส ารวจประกอบดว้ยประเด็นส าคัญๆ ดังนี ้

(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

(2)  ความพึงพอใจด้านเจา้หน้าที่ผู้ให้บริการ 

(3)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(4)  ความพึงพอใจตอ่คุณภาพการให้บริการ 

(5)  ความเช่ือมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 
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การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 

2557 255๘ 2559 

รอ้ยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร รอ้ยละ ๗๐ ๗๖.๓๓ 87.52 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

รอ้ยละของระดับความพงึพอใจของ

ผู้รับบรกิาร  
๑๐ 88.07 5 0.50 

 

หมายเหตุ :  ใช้ขอ้มลูจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ในทุกครัง้ที่ได้รับบรกิารจากเจา้หน้าที่ 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

ใช้ขอ้มูลจากการให้บริการของเจา้หนา้ที่ผู้ปฏิบัตงิานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ดงันี ้

๑. งานการอนุญาตน าไม้หรอืของป่าเคลื่อนที่ (อนุญาตให้น าไม้เข้ามาในราชอาณาจักร/อนุญาตน าไม้หรือ

ของป่าเคลื่อนที่) และก าหนดน้ าหนักงานบรกิารเทา่กับรอ้ยละ ๓๐ 

   ๒.  งานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ (การตั้งโรงงานไม้แปรรูป/การแปรรูปไม้ช่ัวคราว /     

      การอนุญาตตั้งโรงคา้ไม้แปรรูป/การอนุญาตให้ค้าหรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง 



 

 

 
   หนา้ 20/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

      สิ่งประดิษฐ์/การย้ายสถานที่ การแกไ้ขอาณาเขตและสาระส าคัญในการอนุญาต/การต่อ 

      อายุใบอนุญาตไม้ทุกประเภท) และก าหนดน้ าหนักงานบรกิารเทา่กับรอ้ยละ ๓๐ 

๓.  การอนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา 

๑๓ ทวิ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน/มาตรา ๑๖ เพื่อท าการเหมืองแร ่หรอืการสร้างทางขนแร่/ การขุด 

เก็บ กรวด ทราย/เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ/ การอนุญาตจัดสวนรุกขชาติหรือวนอุทยาน/

การสร้างวัดหรือส านักสงฆ์/การขุดเจาะปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ/การสร้างอาคารพักผ่อนหย่อนใจ/

มาตรา ๑๗ เพื่อการศึกษาหรอืวิจัยทางวิชาการ รวมถงึการส ารวจแร่/มาตรา ๑๘ เพื่อการเข้าไป การ

ผ่าน หรือการใช้ทางภายในเขตป่าสงวน/ มาตรา ๒๐ เพื่อการปลูกสร้างสวนป่า หรือปลูกไม้ยืนต้น) 

และก าหนดน้ าหนักงานบรกิารเทา่กับรอ้ยละ ๔๐ 

๔. ศูนย์บริการประชาชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎรธ์านี)  เป็นศูนย์กลางในการเรียกหาและจัดเก็บ

ข้อมูลให้เป็นระบบ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

วิธีการจัดเก็บข้อมูลของเจา้หน้าที่ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

จัดใหม้ีแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นลักษณะเดยีวกัน 

หลักฐานอ้างองิ :  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร  

 

 

. 

 

 

 

 



 

 

 
   หนา้ 21/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธภิาพ 

ตัวชี้วัด ๗ :  ประสิทธภิาพการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : นายจงรัก  ทรงรัตนพนัธุ์ 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้ที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางจุติพร  พัดชู 

ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ 

โทรศัพท์ :  ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔    , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗ โทรศัพท์ :   ๐ – ๗๗๒๗ – ๕๘๑๖  , ๐๘๔ ๗๔๕ 

๔๔๓๓ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

                      ส่วนอ านวยการ เป็นหน่วยงานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวม ของปีงบประมาณ ๒๕60  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ของ

ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้ งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน 

๒๕60 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

การเบกิจา่ยเงิน 

งบประมาณภาพรวม 

รอ้ยละ 9๙.๙๙ 9๙.๙๙ 96.67 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอ้ยละ 45 - รอ้ยละ 80 - รอ้ยละ 96 

 

หมายเหตุ : เกณฑก์ารให้คะแนนเป็นเกณฑจ์ากการประเมินตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จงึก าหนดให้รายงานผลตามเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนนระดับ 1 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน  

คะแนนระดับ 3 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน 

คะแนนระดับ 5 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน 



 

 

 
   หนา้ 22/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

การเบกิจา่ยเงินงบประมาณภาพรวม  15 99.70% ๕.000 0.75 

  

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

       

งบประมาณทีไ่ด้รับ  ปี พ.ศ.2560 รายจ่ายจรงิ คงเหลือ 

งบประมาณ 45,516,580 45,380,295.04 136,284.96 

         (99.70%)  

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

- มาตรการเรง่รัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลและส่วนราชการ 

  

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

   - การเบกิจา่ยให้ทันตามก าหนดเวลา  เนื่องจากได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบกิจา่ยเงินล่าชา้ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

  - กรมป่าไม้ควรส่งแผนปฏบิัติงานและแผนการใช้จา่ยเงนิภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

 

หลักฐานอ้างองิ :  

        รายงานสถานะการใชจ้า่ยงบประมาณจากระบบ  GFMIS  
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การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

   การพัฒนาองค์การ 

ตัวชี้วัดที่ 8 :  ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายจงรัก  ทรงรัตนพนัธุ์ 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้ที่ 11(สุราษฎรธ์านี) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางจุติพร  พัดชู 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

โทรศัพท์ :  0-7728-1554   , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗     โทรศัพท์ :   0-772๗-๕๘๑๖ , ๐๘๔ ๗๔๕ 

๔๔๓๓   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

                               การจัดท าแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครอง

จรยิธรรมของกรมป่าไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของยุทธศาสตรช์าติฯ โดยมุ่งเน้นการสรา้งจิตส านึกของ

บุคลากรกรมป่าไม้ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ 

ภาคเอกชนและประชาชน รวมถึงการพัฒนากลไกการด าเนินงานทั้งในด้านการสร้างกลไกทางกฎหมายที่มีความเข้มแข็ง 

และการสร้างบุคลากรกรมป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ∑(Wi X SMi) = 1 

2 ∑(Wi X SMi) = 2 

3 ∑(Wi X SMi) = 3 

4 ∑(Wi X SMi) = 4 

5 ∑(Wi X SMi) = 5 
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การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อย

ละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของคา่เฉลีย่ถว่งน้ าหนักในการ

ด าเนินโครงการ/กจิกรรมตามแผนงานปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

ส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรมของกรมป่าไม ้

4 5 5 0.20 

     
 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  
 

ส านัก/กลุ่มท่ีด าเนินการตามแผนปฏบิัติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

(i) 

น้ าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได ้

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนัก 

(Wi X SMi) 

1. โค รงการเผยแพร่อ งค์ ค วามรู้หลั ก 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

W1 SM1 (W1 X SM1) 

2. โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนามีหัว

เรื่องจรรยาบรรณและประมวลจรยิธรรม 

W2 SM2 (W2 X SM2) 

3. ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเบาะแสการ

ทุจรติและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

W3 SM3 (W3 X SM3) 

4. มุ ม ธ ร ร ม /จั ด บ อ ร์ ด ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตใน

หน่วยงาน (พระบรมราโชวาท/ระเบียบ 

กฎหมาย ฯลฯ 

Wi SMi (Wi X SMi) 

น้ าหนักรวม ∑ Wi = 

1.00 

ค่าคะแนนของ 

ตัวชี้วัดนี้

เท่ากับ 

∑(Wi X SMi) 
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การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

 

โดยที่ : 

 W = น้ าหนักความส าคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ าหนักของทุกเป้าหมายการผลิต

เท่ากับ 1.00 

 SM = ค่าคะแนนที่ได้ 

 i = ล าดับที่ของส านัก/กลุ่มที่ด าเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ และ

ส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรมของกรมป่าไม้  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

-  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

-  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

             -  

หลักฐานอ้างองิ : 

รายงานแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสง่เสรมิคุม้ครองจรยิธรรมของกรมป่าไม ้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการตามนโยบายการก ากับ

ดูแลองค์การท่ีดี 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายจงรัก  ทรงรัตนพนัธุ์ 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้ที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางจุติพร  พัดชู 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

โทรศัพท์ :  0-7728-1554     , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗   โทรศัพท์ :   0-77๒-๗๕๘๑๖  , ๐๘๔ ๗๕๔ ๔๔๓๓ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

              ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๑ (สุราษฎรธ์านี)  ได้มอบหมายให้ส่วนอ านวยการ เป็นหน่วยงานด าเนินงาน

จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามนโยบายก ากับดูแลองคก์ารที่ดีของ 

กรมป่าไม้  โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดด าเนนิงานตามนโยบายฯ  และรายงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร         

กรมป่าไม้ทราบ  

รายละเอียดการด าเนนิการ 

ตัวชี้วัดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 

(i) 

น้ ำหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได ้

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง

น้ ำหนัก 

(Wi x SMi) 

1. ร้อยละของจ ำนวนกระดำษที่ ลดลงเมื่ อ

เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

W1 SM1 W1 x SM1 

2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำผู้ท ำหน้ำที่

รับผดิชอบในกำรบรกิำร 
W2 SM2 W2 x SM2 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมจรรยำ

ข้ำรำชกำรของกรมป่ำไม้ 

W3 SM3 W3 x SM3 

4. ระดั บควำมส ำ เร็ จขอ งกำรด ำ เนิ นกำร

ถำ่ยทอดตัวชีว้ัดคำ่เป้ำหมำย จำกระดับองคก์รสู่

ระดับส ำนัก/กลุ่ม และส ู่บุคคล 

W4 SM4 W4 x SM4 

5. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม

แผนส่งเสรมิกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

W5 SM5 W5 x SM5 

6. ร้อยละของบุคลำกรที่ ได้ รับกำรพัฒนำ

ศักยภำพ 

W6 SM6 W6 x SM6 

รวม 1.00 คะแนนรวม  (Wi x SMi) 



 

 

 
   หนา้ 27/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

โดยที่ : 

 W = น้ าหนักความส าคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ าหนักของทุกเป้าหมายการผลิต

เท่ากับ 1.00 

 SM = ค่าคะแนนที่ได้ 

 i = ล าดับที่ของส านัก/กลุ่มที่ด าเนนิการตามนโยบาย OG ของกรมป่าไม้ 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนนิงานในอดีต  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

ในการด าเนินกิจกรรม / โครงการตาม

นโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี 

ระดับ ๕ 5 5 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ∑(Wi X SMi) = 1 

2 ∑(Wi X SMi) = 2 

3 ∑(Wi X SMi) = 3 

4 ∑(Wi X SMi) = 4 

5 ∑(Wi X SMi) = 5 
 



 

 

 
   หนา้ 28/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของคา่เฉลีย่ถว่ง

น้ าหนักในการด าเนินกิจกรรม/ 

โครงการตามนโยบายการก ากับดูแล

องคก์ารที่ด ี

2 4 4 0.08 

 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

-ความรว่มมือของหน่วยงานในสังกัด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

- มีการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งบ่อย ท าให้คณะท างานขาดความต่อเนื่อง 

- ลักษณะของการด าเนินการมิใชง่านหลักในหน้าที่รับผิดชอบ  เจา้หนา้ที่ในหน่วยงานจึงมิให้ความส าคัญที่จะด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

- กรมป่าไม ้ต้องกระตุ้นให้บคุลากรเข้าใจและให้ความส าคัญต่อมาตรการดังกลา่วอย่างต่อเนือ่ง 

หลักฐานอ้างองิ : 

  รายงานผลการด าเนนิการมาตรการ/โครงการตามนโยบายก ากับดูแลองคก์ารที่ดีของกรมป่าไม ้ ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2560   

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
   หนา้ 29/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

ตัวชี้วัดที่   10  : ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : นายจงรัก  ทรงรัตนพนัธุ ์

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้ที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางจุติพร  พัดชู    

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

 

โทรศัพท์ :  0-7728-1554 , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗ โทรศัพท์ :   0-7728-1554    

                ๐๘๔ ๗๕๔ ๔๔๓๓   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

                ระบบฐานข้อมูล คือ ระดับจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใช้

สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต่าง ๆ รว่มกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อนทางข้อมูล และถูกต้องเช่ือถือได้ 

เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งระบบฐานข้อมูลนั้นต้องตรงตามวัตถุประสงคก์ารใช้งานของแต่ละหน่วยงาน 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ระดับความส าเร็จของการจดัท า

ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบตังิาน 

ระดับ 5 5 5 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับช้ันความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ  พิจารณาจาก

ความกา้วหน้าของขั้นตอนการด าเนินการตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ  (Milestone) 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

 



 

 

 
   หนา้ 30/30  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                                                         (.....)  รอบ   5   เดือน          

            รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (.....)  รอบ  10  เดือน 

                                                                                                                         (../..)  รอบ  ๑๒  เดือน  

        โดยที่ 

ขั้นตอน การด าเนินการ 

1 ด าเนินการวิเคราะห์หรอืทบทวนองคค์วามรูใ้นการปฏิบัติงานที่ส่งผลและสอดคล้องกับ

ภารกิจ วิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน 

2 ด าเนินการคัดเลือกองคค์วามรู ้อย่างน้อย 1 องคค์วามรู้ 

3 น าองคค์วามรูท้ี่คัดเลือกมาจัดท าระบบฐานข้อมูล 

4 น าฐานข้อมูลเผยแพร่ทางระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูล

และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล  

5 จัดท ารายงานสรุปผลให้ผูบ้รหิารทราบ 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจดัท า

ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบตังิาน 
๕ 4.0000 4.0000 ๐.16๐0 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

   -หน่วยงานให้ความรว่มมอืเป็นอย่างดี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

   -ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความชัดเจนว่าจะท าองคค์วามรูอ้ยา่งไรและท าไปเพื่ออะไร 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :          

   -การให้แนวคดิหรอืแนวทางปฏิบัติตอ่ผู้ปฏิบตัิงานในการจัดท าองคค์วามรู้ 

หลักฐานอ้างองิ :  

๑.รายงานการด าเนินการจดัการความรูข้องหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

 

 


