
 

การประเมินส่วนราชการ 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11  

(สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

    ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 1 
 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
 

( ………) รอบที่ 1 (ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)   (   ) รอบที่ 2 (ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 

องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

รอบ 12 เดือน 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ฐาน งานประจ างาน

ตามหน้าที่ปกติ หรืองาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรัฐมนตรี 

(Functional Base) 

1.1  ความส าเร็จของการเพิม่จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ของ

ประเทศ 

       1.1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถา่ยดาวเทียม) 

 

 

4.221 ลา้นไร ่

 

4.221 ลา้นไร ่

 

 

 

       1.1.2 จ านวนพื้นท่ีป่าไมท่ี้ทวงคนืได้ 3,000 ไร่ 2,623.87 ไร ่  
 

       1.1.3 จ านวนพื้นท่ีป่าไมท่ี้เข้าครอบครอง 1,050 ไร ่ 777.70 ไร่   

       1.1.4 จ านวนพื้นท่ีการปลูกฟื้นฟูป่า ปลูกป่าได้ 1,200 ไร ่ ปลูกป่าได้ 1,200 ไร ่   

       1.1.5 จ านวนการจัดตัง้ป่าชุมชน 110 หมู่บ้าน 110  หมู่บ้าน   

 

1.2  จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน 

 

ต่ ากว่า 20 จุด 

 

8 จุด 

 

 

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 2 
 

องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

รอบ 12 เดือน 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

ยุทธศาสตร์ แนวทาง

ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เร่งด่วน หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

(Agenda Base) 

 

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดนิใหผู้้ยากไร้ 

 

 

 

20,000 ไร่ 20,000 ไร่   

องค์ประกอบที่ 3 

ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ที่/ทอ้งถ่ินฯ (Area 

Base) (ถา้ไมม่ภีารกจินี้ 

ไม่ต้องประเมนิ) 

ส านักฯ ไมม่ตีัวช้ีวัดในองคป์ระกอบนี้ 

  

 

 

  

องค์ประกอบที่ 4 

ประสทิธิภาพในการ

บริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ 

(Innovation Base) 

4.1 การพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

               กจิกรรม  การลดกระดาษ 

 

การสั่งซือ้กระดาษลดลง ร้อยละ 10 

 

การสั่งซื้อกระดาษเท่ากับร้อยละ 11.52  

484-547 x 100 

                 547 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 

ศักยภาพในการเป็นส่วน

ราชการที่มคีวามส าคญั

เชงิยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา (Potential Base) 

ส านักฯ ไมม่ตีัวช้ีวัดในองคป์ระกอบนี้ 

    



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 3 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ........... )  รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ........) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1  ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทยีม) 

 

 ค าอธิบาย :พจิารณาจากพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศ ในปงีบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใชภ้าพถา่ยดาวเทียม และรวมผลการ

ปลูกปา่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม,้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใชภ้าพถ่ายดาวเทียมไทยโชต , ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่าย

ดาวเทียม sentinel-2 

 นยิามพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีใชส้ าหรับการแปลตคีวามภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพืน้ท่ีป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ีปกคลุมของ

พชืพรรณท่ีสามารถจ าแนก ไดว้า่เป็นไม้ยืนตน้ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไมน่อ้ยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้า

และลานหนิท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีท่ีจ าแนกได้วา่เป็นพืน้ท่ีป่าไม้ โดยไมร่วมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ 

พื้นท่ีท่ีมีต้นไม ้แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลกัของการด าเนนิการไมใ่ชเ่นื้อไม ้ได้แก่ พืน้ท่ีวนเกษตร สวนผลไม ้สวนยางพารา 

และสวนปาล์ม 

 การส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพพืน้ท่ีป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใชป่่าไม้ โดยใชก้ารแปลตคีวามภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา 

ร่วมกับเทคนิคและวธีิการทางด้านสารสนเทศภูมศิาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มี

การสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนนิแลว้เสร็จ ซึ่งมีการน าไปใชป้ระโยชนใ์นการเปรียบเทียบพื้นท่ี ท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ของพืน้ท่ีป่าไม้ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 
- 
 

4.221 ล้านไร่ 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 4 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ........... )  รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ........) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ (ส ารวจจาก

ภาพถ่ายดาวเทยีม) 

 

4.221 ล้านไร่ 
 

4.221 ล้านไร่ 
 

 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

                 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตลุาคม 2560 –  กนัยายน 2561)  สรุปสถติิพื้นที่ป่าถูกบกุรุก  

โดยกรมปา่ไม ้(ส านักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) รายงานผลการปลูกป่าของสว่นส่งเสรมิการปลูกปา่ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. กฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช 2484 

                2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

                2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 ปรับปรุง 2558 

                2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

         3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพื้นที่ส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  

 4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพืน้ที่ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

         1.   สภาพป่าเป็นภูเขาสูงชัน  สลับซับซอ้นซึ่งยากตอ่การลาดตระเวน  การปราบปราม  การจับกุมและการ

ป้องกันดูแลรักษาป่า 

           2.   ขาดอตัราก าลังเจา้หน้าที่(ขา้ราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานดา้นป้องกันรักษาป่า 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 5 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ........... )  รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ........) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

          3.   ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธภิาพ และเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนัสมัย

ในการปฏิบัตงิาน 

  4.   ขาดความรว่มมอืจากภาคประชาชน องคก์รปกครองในท้องถิน่  ในการปอ้งกันทรพัยากรธรรมชาติของ

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

         5.   นโยบายด้านการป้องกันรักษาป่า 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

1.สรุปรายงานสถิติพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุก    

2.แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 6 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(.........) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(    ) รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคนืได้ (ไร่) 

 

ค าอธิบาย : 

1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ 

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่โดยการด าเนินการตามมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒. ตาม มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 : เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวน

แห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรอืให้งดเว้นการกระท 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 า

ผิดหรอืรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ 

       ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้

ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือ

ขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

                      (4) ด าเนนิการอย่างหนึง่อยา่งใดที่เหน็สมควร ทั้งนีเ้พื่อปอ้งกันหรอืบรรเทาความเสียหายแก่ปา่สงวน 

แห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

1,500  ไร ่
 

3,000ไร ่

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 7 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(.........) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(    ) รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ 
3,000ไร่ 

 

2,623.87 ไร่ 

 
  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวง 

คืนได้  มจี านวน  2,623.87 ไร่ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

2. กฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช 2484 

                2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

                2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535,ปรับปรุง 2558 

                2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

          3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพื้นที่ส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  

 4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพืน้ที่ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. การบุกรุกพืน้ที่ของนายทุน,นักการเมอืง 

2. ขาดอัตราก าลังเจา้หน้าที่ (ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผดิชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 

3. ขาดยานพาหนะที่มปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 

ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 8 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(.........) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(    ) รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า 

2. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 

3. รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาป่า โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน 

4. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 

5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลใหค้รอบคลุมต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 

6. น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

- หนังสอืกรมป่าไม้ ดว่นที่สุด ที่ ทส 1605.6/7548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินการตามมาตรา 25 แหง่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

- ตารางแสดงจ านวนพืน้ที่ป่าที่ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง  

- รายงานผลของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในการด าเนนิการตามมาตรา 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 9 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(    ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1.3 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่เข้าครอบครอง 

 

ค าอธิบาย : 

1. จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่เข้าครอบครอง หมายถงึ จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่หนว่ยงานที่รับผิดชอบ หรอื เจา้หน้าที่ผูต้รวจ

ยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่โดยการด าเนินการตามมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.

2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

๒. ตาม มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 : เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวน

แห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรอืให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใน

กรณีที่มีขอ้เท็จจริงปรากฏหรอืเหตุอันสมควรสงสัยว่า มีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่ นใดแก่สิ่งที่เป็น

อันตราย หรอืสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

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

ผิดหรอืรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ 

       ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้

ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือ

ขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

                      (4) ด าเนนิการอย่างหนึง่อยา่งใดที่เหน็สมควร ทั้งนีเ้พื่อปอ้งกันหรอืบรรเทาความเสียหายแก่ปา่สงวน 

แห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

525  ไร ่
 

1,050 ไร ่

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 10 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(    ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

  

จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่เข้าครอบครอง 

 

1,050ไร่ 
 

 

  777.70 ไร่ 

 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

               ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจ านวนพื้นที่

ป่าไม้ที่เข้าครอบครอง  มีจ านวน 777.70 ไร่ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

2. กฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช 2484 

                2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

                2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535,ปรับปรุง 2558 

                2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

         3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพื้นที่ส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  

 4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพืน้ที่ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. การบุกรุกพืน้ที่ของนายทุน,นักการเมอืง 

2. ขาดอัตราก าลังเจา้หน้าที่ (ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผดิชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 

3. ขาดยานพาหนะที่มปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 

ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 11 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(    ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า 

2. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 

3. รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาป่า โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน 

4. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 

5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลใหค้รอบคลุมต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 

6. น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

- หนังสอืกรมป่าไม้ ดว่นที่สุด ที่ ทส 1605.6/7548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินการตามมาตรา 25 แหง่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

- ตารางแสดงจ านวนพืน้ที่ป่าที่ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง  

- รายงานผลของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในการด าเนนิการตามมาตรา 25 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 12 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(...........) รอบที่ 1 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( .... ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1.4  จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

 

ค าอธิบาย :  
1. การปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถงึ การด าเนนิการจัดการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกท าลายและป่าท่ี

เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านป่าไม ้ดังต่อไปนี ้ 

1.1  ปฏบัิตติามขัน้ตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่า อาท ิการคัดเลอืกพื้นท่ีและชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับ

ชนิดป่า เช่น ปา่เบญจพรรณป่าดิบแลง้ ปา่ดิบเขา ป่าดบิชื้น ป่าเต็งรัง ปา่ชายเลน เป็นต้น  

           1.2  บ ารุงรักษา เช่น การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ การก าจัดวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการให้มอีัตราการรอดตาย    

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

            1.3  ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า  

     2.   ด าเนนิการในพื้นท่ีในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่าสงวน 1,200 ไร่  
และกล้าไม้  240,000 กล้า 

ปลูกป่าได้ 1,200 ไร ่

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

 

จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

 

ปลูกป่าได้ 1,200 ไร ่

 

ปลูกป่าได้ 1,200 ไร ่

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 13 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(...........) รอบที่ 1 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( .... ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1.ส ารวจก าหนดพื้นที่เป้าหมายปลูกฟื้นฟูป่าสงวนแหง่ชาติ จังหวัดชุมพร จ านวน 900 ไร่                          

และจังหวัดสุราษฎรธ์านี จ านวน 300 ไร่ 

2.จัดท าขอ้มูลค่าพิกัดรอบแปลง น าข้อมูลแสดงบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศครบทุกแปลง 

3. หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าฯ ที่รับผิดชอบจัดท าแผนการปฏิบัติงานและประมาณการค่าใช้จ่ายเงนิงบประมาณราย

เดือน (action plan) 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1.งบประมาณกิจกรรมปลูกป่าในพืน้ที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุกและกิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 

2. กฎหมาย ระเบียบ 

     2.1 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

     2.2 พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. ข้าราชการและเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงานกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) 

4. ผูร้ับจ้างปฏิบัติงานปลูกป่าที่มคีวามช านาญในพืน้ที่ 

5. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ส าหรับใช้ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

     - พ้ืนที่ปลูกฟ้ืนฟูป่ามีความล่อแหลมต่อการถูกบุกรุก ยึดถือครองที่ดินซ้้า 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือกรมป่าไม้ ดว่นที่สุด ที่ ทส1608.3/ว2625 ลงวันที่ 3 พฤศจกิายน 2560 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและ

แผนการใชจ้่ายเงนิ (ปม 101-104) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ข้อมูลคา่พิกัดรอบแปลง และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศขอบเขตแปลงปลูกป่า 

3. รายงานแผนการปฏิบัติงานและประมาณการค่าใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายเดือน (action plan)กิจกรรมปลูกป่า 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 14 
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( .... ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1.5 จ านวนการจัดตั้งป่าชุมชน 

 

ค าอธิบาย : 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน  110 หมู่บา้น 

 ด าเนินกิจกรรมตามแผน คอื การจัดตั้งป่าชุมชนตามแนวทางกรมป่าไม้ 

 การอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน คือ อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติโครงการป่าชุมชนที่ไม่เคยได้รับการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตาม

แนวทางกรมป่าไม้มากอ่น 

 การอนุมัติโครงการต่อเนื่อง หมายถึง อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติโครงการป่าชุมชนที่ได้หมดอายุโครงการไปแล้ว

เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องได้ตามแนวทางของกรมป่าไม้ 

 สถานภาพคงอยู่ หมายถึง ป่าชุมชนที่ส ารวจสถานภาพป่าชุมชนแล้วอยู่ในกลุ่มพัฒนาดีมาก กลุ่มพัฒนาปาน

กลาง และกลุ่มที่ควรปรับปรุง 

 การส ารวจสถานภาพป่าชุมชน หมายถงึ การส ารวจข้อมูลป่าชุมชนทั่วประเทศตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มป่าชุมชนที่

กรมป่าไม้ก าหนด โดยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 23 ส านัก ซึ่งมีผลการแบ่งกลุ่ม ดังนี้ 

1) ป่าชุมชนพัฒนาดีมาก 

2) ป่าชุมชนพัฒนาปานกลาง 

3) ป่าชุมชนควรปรับปรุง 

4) ป่าขุมชนที่ควรยกเลิก 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 15 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( .... ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

55 หมูบ่้าน 
 

 
110 หมูบ่้าน 

 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

 

จ านวนการจัดตั้งป่าชุมชน 

 
110 หมูบ่้าน 

 

 
110 หมูบ่้าน 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

     ๑.   ด าเนนิการตามแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คู่มือการปฏิบตัิงานของส านักจัดการป่าชุมชน 

กรมป่าไม้  ก าหนด 

      ๒.  จดัท าแผนปฏิบัติงาน(action plan) ให้สอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

    ๑. การมีส่วนรว่มในการเขา้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมข้ององคก์รและเครือข่ายที่อยูใ่นพืน้ที่ทั่วประเทศ 

     ๒. ความพรอ้มของการด าเนินโครงการที่เป็นส่วนในการสนับสนนุการด าเนินการ เช่น บุคลากร งบประมาณสนับสนุน 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 16 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( .... ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

          การเปลี่ยนแปลงผู้น าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนตลอดจนนโยบายของผูน้ าชุมชนบางแหง่ท าให้การ

ด าเนินงานด้านป่าชุมชนไม่ตอ่เนื่อง 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

              รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน กจิกรรมสง่เสรมิการจัดการป่าชุมชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

ส่วนจัดการปา่ชุมชน  ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 17 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ..... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.2 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน 

 

ค าอธิบาย : 
             จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถงึ จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้

ดาวเทียมระบบ Modis    ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า โดยกรมป่าไม ้ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) 

จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรอง

ข้อมูลจุดความร้อนท่ีเกิดขึ้นในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตอืนผ่านทางเว็บไซต์สว่นควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้

www.forest.go.th/wildfire และ Application Line ไปยังหนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใชใ้นการ

ด าเนนิงานควบคุมไฟป่าตอ่ไป 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

ต่ ากว่า 10  จุด 
 

ต่ ากว่า 20  จุด 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน Hotspot ที่ลดลงใน

พื้นที่ป่าสงวน 

 
ต่ ากว่า 20  จุด 

 
8 จุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 18 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ..... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

          ๑. จัดท าป้ายไวนลิ จดันิทรรศการและปา้ยประชาสัมพันธ์รณรงคป์้องกันไฟปา่และควบคุมหมอกควัน 

          ๒. จัดโครงการ “รณรงคป์้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน” ในวันที่ ๒1 มีนาคม 2561  ณ อ าเภอท่าแชะ 

จังหวัดชุมพร 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

            การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือและการมีส่วนรว่มในการควบคุมและปอ้งกันไฟป่าไฟป่ามีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง

ที่จะท าใหก้ารด าเนนิงานแก้ไขปัญหาไฟปา่บรรลุตามเป้าหมาย 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

                  - 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

         ๑. แบบรายงานกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ของส่วน

ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

        ๒. แผนปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้่ายเงนิ  แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ  กจิกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 19 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ..... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เร่งดว่น หรอืภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรอืการบูรณาการ การด าเนินงานรว่มกันหลายหน่วยงาน 

(Agenda Base) 

ตัวชี้วัดท่ี : 2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 

 

ค าอธิบาย : 

 พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ปา่สงวนแห่งชาติท่ีได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาท่ีดนิท ากนิให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมาย

แผนปฏิบัตงิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 20,000 ไร่ โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงท่ีดนิ

ของราษฎร ทบทวนขอ้มูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชรีายช่ือ และผังแปลงท่ีดนิ ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดนิและป่า

ไม ้ในบริเวณพื้นท่ีด าเนนิการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดท่ีดนิภายใต้การด าเนนิงานของอนุกรรมการจัดหาท่ีดนิ 

วัดผลการด าเนนิงานจากจ านวนพืน้ท่ี(ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

 พื้นท่ีป่าไม้ถาวร หมายถงึ พืน้ท่ีท่ีก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 

หลังจากนัน้มกีารส ารวจและพิจารณาตามขัน้ตอนของการจ าแนกประเภทท่ีดนิ โดยใชข้้อมูลกลุม่ดนิ ชนิดดิน ความเหมาะสม

ของดนิ การถือครองท่ีดนิ การใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีท่ีถูกจ าแนกไวป้ระกอบการพจิารณาว่ามพีื้นท่ีสว่นใดท่ีจะรักษาไวเ้ป็นป่าไม้

ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นท่ีจัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในสว่นท่ีมีมตใิห้รักษาไว้เป็นป่าไม้

ถาวร พื้นท่ีดังกลา่วจะถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพื่อด าเนนิการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป พื้นท่ีป่าไม้ถาวรท่ี

ด าเนนิการนีเ้ป็นพืน้ท่ีตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าขอ้มูลท่ีดนิ และแผนท่ีขอบเขตท่ีดนิในพืน้ท่ีป่าไม้ถาวรท่ีได้รับ

งบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มฐีานขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อใชใ้นการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดนิ

และป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าไมถ้าวรได้อยา่งเป็นระบบและลดปัญหาความขัดแยง้ในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรท่ีดนิและป่าไม้ระหว่าง

รัฐกับราษฎรในพืน้ท่ีป่าไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพื้นท่ีป่าไม้ถาวร ดังนี้ 

1.  ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใชท่ี้ดนิในพื้นท่ีป่าไมถ้าวร เพื่อให้ได้ขอ้มูลจ านวนเนื้อท่ีท้ังหมดของสภาพป่าท่ีเหลอือยู ่

และจ านวนเนื้อท่ีรวมท้ังหมดของการใชท่ี้ดนิในพื้นท่ีป่าไม้ 

2.  ส ารวจการถอืครองพืน้ท่ีป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลวา่ในการจ าแนกการใชท่ี้ดนิในพื้นท่ีป่าไม้ถาวรท้ังหมดนัน้ ใครเป็นผู้ใช/้

ครอบครอง ใชท้ าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงท่ีดนิผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพื้นท่ี 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 20 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ..... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

3.  ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพื้นท่ีต่าง ๆ ที่มใีนพืน้ท่ี ท้ังน้ี น าขอ้มูลท่ีได้มาพจิารณาตามกฎหมาย มตคิณะรัฐมนตรี และ

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดนิและป่าไมใ้นพืน้ท่ีป่าไม้ถาวรต่อไป 

โดยวัดจากจ านวนพื้นท่ี (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีรายงานผลการปฏบัิตงิานให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 
6,000 ไร ่

 
20,000 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้

ยากไร้ 

 

 
20,000 ไร ่

 

 

20,000 ไร่ 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

 พื้นที่ป่าสงวนฯ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เป็นเป้าหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 โดยท าการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ในพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติ ท าการตรวจสอบ ทบทวน

ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในบริเวณ

พืน้ที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้ขอ้มูลพรอ้มรองรับการจัดการที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดที่ดินต่อไป  

- วัดจากจ านวนผู้ไรท้ี่ท ากนิ (ราย) ที่อนุกรรมการจัดหาที่ดนิชุดที่ 1 พิจารณาเห็นชอบ 

      



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 21 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ..... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

           ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ .ศ .2557  ก าหนดให้

คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า คทช . เป็นการจัดการที่ดินท ากินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์          

แต่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. พืน้ทีด่ าเนนิงานตามนโยบายของรับบาลเป็นพืน้ที่ลุม่น้ าช้ัน  ๓ ๔ และ ๕ เท่านัน้ ท าให้ราษฎรที่อยูใ่นลุ่มน้ าชั้น ๑ และ 

๒. เรียกรอ้งให้รัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลือด้วย 

3. ผู้รับอนุญาตตอ้งการให้พจิารณา คา่ธรรมเนียมหนงัสืออนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในพืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติ 

พ.ศ.2507  ข้อ ๒(๗)(ฎ)การท าประโยชน์อืน่ๆ  จากเดิมไรล่ะ ๕๐ บาท เป็นไรล่ะ ๒๕ บาท 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

             แผนปฏิบัตงิานและแผนการใชจ้่ายเงนิ   
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( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ..... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ 

(Innovation Base) 

ตัวชี้วัดท่ี : 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

                         กิจกรรม การลดกระดาษ 

 

ค าอธิบาย : 

1. มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเร่ืองการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ เดอืนละ 1 

งานหรือกิจกรรมและตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 เร่ืองให้ติดตามกรณีตัวช้ีวัดเพื่อการปฏรูิป

หัวหน้าหนว่ยราชการ และหนว่ยราชการเชงิผลสัมฤทธ์ิ โดยให้เป็นคะแนนพเิศษ เพื่อน ามาพจิารณาในการแต่งต้ัง จ่าย

ค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างนอ้ยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรมรวม  

อย่างนอ้ย 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ เชน่ การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใชร้ะบบ

สารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ การบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานการเพิ่มการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชน การลดขัน้ตอนการท างานและปริมาณงานท่ีซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนนิการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายในปีงบประมาณ ดังนี้ 

      1. การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณให้ทุกส่วนราชการเร่ิมด าเนินการ ท้ัง 3 กิจกรรม          

ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2560 

2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติและการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานให้ส่วน

ราชการเร่ิมด าเนนิการได้ด าเนินการภายในไตรมาสท่ีสอง (มนีาคม 2561) โดยสามารถเลอืกเร่ืองใดมาด าเนนิการ

ก่อนหลังก็ได ้ 

3. ส่วนราชการพจิารณาคัดเลอืกกิจกรรมเพิ่มเตมิอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด าเนนิการภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561โดย

คัดเลอืกจากประเภทเร่ืองท่ีด าเนนิการใน 5 กลุ่ม ได้แก ่1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชน 2) การ 

บูรณาการการท างานระหวา่งหนว่ยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจรติ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพของ  

ส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ..... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

การรายงานผล 

1. การรายงานผลในกิจกรรมเร่ืองการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการเร่ิมรายงาน

ผลหรือรายงานความกา้วหนา้การด าเนนิการ ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2560 และใหร้ายงานถึงเดอืนกันยายน 2561 ตอ่เนื่อง

เป็นประจ าทุกเดอืน 

2. การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดอืนถัดไป (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)  

3.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติและการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานให้ส่วน

ราชการเร่ิมรายงานผลตั้งแต่เดอืนท่ีเร่ิมตน้กิจกรรม และรายงานตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกเดอืนจนกระท่ังกิจกรรมได้ผลผลิต

ครบถ้วนตามแผน 

4.  ส าหรับกิจกรรมอื่นๆ สว่นราชการสามารถก าหนดผลผลิตตามขอ้มูลพื้นฐานของส่วนราชการและรายงานผลความกา้วหนา้

ในการด าเนินกิจกรรมทุกเดือนต้ังแต่เดอืนท่ีเร่ิมตน้กิจกรรมจนกว่าจะสิ้นสุดแผนการด าเนินงาน 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

การสั่งซื้อกระดาษลดลง ร้อยละ 5 
 

การสั่งซื้อกระดาษลดลง ร้อยละ 10 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนาประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

       กิจกรรม การลดกระดาษ 

 

 

 
การสั่งซือ้กระดาษ
ลดลง ร้อยละ 10 

 

 

 

การสั่งซือ้กระดาษเท่ากบั  

ร้อยละ 11.52 

 

 

 

 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ..... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

๑. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดมาตรการการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 

๒. ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และได้น าแผนปฏิบตักิารลดการใช้พลงังานของกรมป่าไมม้าด าเนนิการอยา่ง

เครง่ครัด 

๓. ด าเนินการตามมาตรการ การประหยัดพลังงานของหนว่ยงาน  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมด าเนนิการ  

๔.ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการการประหยดัพลงังานของหน่วยงานโดยบันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน 

๕.สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงานของหน่วยงานโดยจัดท าสรปุผลการด าเนนิการตาม

มาตรการการประหยัดพลังงานประจ าปี  2561 พรอ้มข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในปตี่อไป เสนอผู้บรหิาร

ทราบ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

            -   หน่วยงานให้ความรว่มมอืในการด าเนนิการตามมาตรการ การประหยัดพลงังานเปน็อย่างดี 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

           - 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. แบบรายงานการใช้พลังงานของหน่วยงานในสงักัด 

2. รายงานข้อมลูการใช้พลงังานของหน่วยงาน ทาง www.e-report.energy.go.th 

 

 

http://www.e-report.energy.go.th/

