
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  
 

( ……) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)                 (.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 มิ.ย.64)              (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน (ไร่) 15 น้อยกว่า  
1,152 ไร ่

1,152 ไร ่ 1,200 ไร ่ 1,200 ไร ่ 15 คะแนน 

2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 15 
60  

ป่าชุมชน 
120  

ป่าชุมชน 
126  

ป่าชุมชน 
120 ป่าชุมชน 11.25 คะแนน 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและ

ไฟป่า (Hotspot) 
20 ไม่เกิน 23 จุด ไม่เกิน 21 จุด ไม่เกิน 18 จุด 42 จุด 0 คะแนน 

4. จ านวนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการ

จัดหาท่ีดินเพื่อน าไปจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 
20 4,230 ไร ่ 4,700 ไร ่ 5,875 ไร ่ 5,430.32 ไร ่ 18.11 คะแนน 

5. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่าย

ดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)* 
- - - - 2,212,135.41 ไร ่ - 

6. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก

ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 
- - - - 177.24 ไร ่ - 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 
มากกว่า 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 99.10 10 คะแนน 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 
มากกว่า 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 99.63 10 คะแนน 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 

/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 

10 -จัดส่งข้อเสนอการ
พัฒนานวัตกรรม 
ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564 

- จัดส่งรายงานผลฯ
ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2564 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 
ไม่ต่ ากว่า 70 

คะแนน 

มีผลการ
ประเมินคุณภาพ
ของนวัตกรรมฯ 

ต้ังแต่ 80 
คะแนนข้ึนไป 

90 คะแนน 10 คะแนน 

รวม 100     74.36 
สรุปผล ระดับมาตรฐานขั้นต้น 

*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนท่ีได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนท่ีได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวช้ีวัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
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 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานข้ันต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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1 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่  1 จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่)               
ค าอธิบาย :  
1. การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ท่ีปลูก 
ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 1,200 ไร่ คือ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ี
ปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยการสนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

น้อยกว่า 1,152 ไร ่
(น้อยกว่าร้อยละ 96 ของ

แผนงานปี 2564) 

1,152 ไร ่
(ร้อยละ 96 ของแผนงาน

ปี 2564) 

1,200 ไร ่
(แผนงานปี 2564) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ
ท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่)               

15 1,200 ไร ่
 

100 คะแนน 15 คะแนน 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริม
การปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยมอบหมายให้ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตรัง และพัทลุง ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
2. ส ารวจและจัดท าทะเบียนเกษตรกร 
3. ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 
4. ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

แบบฟอร์มที่ 1 

แบบฟอร์มที่ 2  
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2 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

5. ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รายงานผลการด าเนินงาน รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,200 ไร่ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
1. งบประมาณ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
2.   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
                2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
                2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535,ปรับปรุง พ.ศ.2558 
             3.  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานศูนย์ป่าไม้จังหวัด, ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประจ าส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 
           4.  ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
           -ไม่มี- 
หลักฐานอ้างอิง : 
      รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ี
เกษตรกรรม ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 

แบบฟอร์มที่ 2  
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่  2 การเพิ่มและพัฒนาพืน้ที่ป่าชุมชน 
ค าอธิบาย : 

 คือ พื้นท่ีป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นท่ีอื่นของรฐันอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดย
ชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

 การเพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชน หมายถึง การเพิ่มจ านวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
 การพัฒนาพืน้ท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนการบริหาร

จัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณ
เพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 
2562 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

60 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 

2564) 

120 ป่าชุมชน 
(แผนงานปี 2564) 

126  ป่าชุมชน   
(มากกว่าแผนงานปี 2564 

ร้อยละ 5) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ี
ป่าชุมชน 

15 120 ป่าชุมชน 75 คะแนน 11.25 คะแนน 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการป่าชุมชน โดยมอบหมายให้ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
2. การจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 
3. การจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน 
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนจัดการป่าชุมชน รายานผลการด าเนินงาน การจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน จ านวน 120 ป่าชุมชน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
2. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ.2562 
2.2 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
2.3 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

3. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนจัดการป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช) 

4.   ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
        -ไม่ม-ี 
หลักฐานอ้างอิง : 
      รายงานผลปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พ.ศ.2564 ของส่วนจัดการป่าชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่  3 ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
ค าอธิบาย :  
• พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ
ประเทศมีส่วนราชการหลายหน่วยงานท่ีต้องบูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จในส่วนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องได้แก่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช 
• ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 63 – เดือนกันยายน 64) 
• จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ท่ีเกิดจากการจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ 
(การชิงเผา) 
• สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึงพื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ท่ีมีความเส่ียงเกิดหมอกควันไฟป่าท่ัว
ประเทศพื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้หมายถึง พื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถ
รักษาระบบนิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายท่ีใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้
กฎหมายดังกล่าวคุ้มครองดูแลโดยกรมป่าไม้คุ้มครองดูแลป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีป่าไม้ตาม  พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
• จุดความร้อน (Hotspot) - จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นท่ีปา่จุดความร้อนท่ีคาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นท่ี
ป่าท่ีท าการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม Suomi NPP Sensor VIIRS ท่ีตรวจพบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบ รวม 26 จุด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 จุด จังหวัดตรัง 11 
จุด และจังหวัดพัทลุง 3 จุด 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot)  
ไม่เกิน 23 จุด 

(ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับผลปี 
2563) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 21 จุด 

(ลดลงร้อยละ 20 เทียบกับ
ผลปี 2563) 

จุดความร้อน (Hotspot)  
ไม่เกิน 18 จุด 

(ลดลงร้อยละ 30 เทียบกับ
ผลปี 2563) 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ความส าเร็จของการ
จัดการหมอกควันและไฟ
ป่า (Hotspot) 

20 42 จุด 0 0 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) ได้รวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตรวจพบจุดความร้อน พื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบ รวม 42 จุด 
ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช 29 จุด จังหวัดตรัง 8 จุด  จังหวัดพัทลุง 5 จุด 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
2. เจ้าหน้าท่ีพนักงานดับไฟป่าประจ าศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
3. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
4. การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     -ไม่ม-ี 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม กรมป่าไม้ 
2. ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
3. รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่ : 4  จ านวนพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน เพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
ค าอธิบาย : 

 มีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 
เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบ
แนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) คือ การจัดท่ีดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้
สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ี และส่งเสริมการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืน โดยการด าเนินงานจัดหา
ท่ีดินท ากินให้ชุมชนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

 พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาท่ีดินน าไปจัดท่ีดินท ากินให้
ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการ และตรวจสอบข้อมูล
แปลงท่ีดินของราษฎรผู้ครอบครองท่ีดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้) เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินให้ความเห็นชอบก าหนดเป็นพื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะ
ด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนต่อไป   

 พิจารณาจากจ านวนพื้นท่ี (ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะ
ด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

4,230 ไร ่
(ร้อยละ 90 ของแผนงาน ปี 2564) 

4,700 ไร ่
(แผนงาน ปี 2564) 

5,875 ไร ่
(ร้อยละ125 ของแผนงาน 

ปี 2564) 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
จ านวนพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติท่ีได้รับการจัดหา
ท่ีดิน เพื่อน าไปจัดท่ีดิน
ท ากินให้ชุมชน 

20 5,430.32 ไร ่ 90.54 คะแนน 18.11 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
             ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ได้ออกค าส่ังมอบหมายเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติท่ีได้รับการจัดหาท่ีดิน เพื่อน าไปจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จ านวน 5,430.32 ไร ่
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
                2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
                 2.3 มติ ครม.วันท่ี 30  มิถุนายน 2541 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)              
           4. งบประมาณ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
       -ไม่มี- 
หลักฐานอ้างอิง : 
       รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ของส่วน
จัดการท่ีดินป่าไม้ 
 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่  5 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)* 
ค าอธิบาย : 

 มีกรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพ
พื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพื่อส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้
แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่า
ไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 

 พิจารณาจากพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  

 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ท่ีใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ี
ปกคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และ
หมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพื้นท่ีป่าไม้ 
โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นท่ีท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ 
ได้แก่ พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายปี 2564 
2,213,487.41 ไร ่

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ ส ารวจ
จากภาพถ่ายดาวเทียม 

- 2,212,135.41 ไร ่
 

- - 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
      จากรายงานผลโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562-2563 

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพื้นท่ีป่าไม้ 1,136,667.16 ไร ่
2. จังหวัดตรัง  มีพื้นท่ีป่าไม้ 683,008.78 ไร ่

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

3. จังหวัดพัทลุง  มีพื้นท่ีป่าไม้ 392,459.47 ไร ่
                 รวม  2,212,135.41 ไร่  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
           1. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้  
           2. งบประมาณ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     -ไม่ม-ี 
หลักฐานอ้างอิง : 
     รายงานผลโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ.2562 - 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

ตัวชี้วัดที่  6  จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง  (ตัวชี้วัด Monitor)*   
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรกุท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นท่ีโดยการด าเนินการตามมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรี
ได้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) ส่ังให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีท่ีมี
ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ส่ังเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่ส่ิงท่ีเป็นอันตราย 
หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือ
รู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินท่ียึดไว้ได้
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

           (4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติใน
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2564 
35 ไร ่

 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับ
การป้องกันการบุกรุก
ท าลาย - เข้าครอบครอง  
(ตัวชี้วัด Monitor)*   

- 177.24 ไร ่
 

- - 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  รวบรวมสรุปข้อมูล
จากการรายงานผลการด าเนินงานแผนหยุดยั้งการท าลายและฟื้นฟู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจ านวน 177.24 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 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. เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  
           4. งบประมาณ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
       -ไม่มี- 
หลักฐานอ้างอิง : 
       รายงานผลการด าเนินงานแผนหยุดยั้งการท าลายและฟื้นฟู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

              พ.ศ.2564 
ค าอธิบาย : 

 เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารกรม ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานท่ีก าหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 
ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 

 สูตรการค านวณ 
ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทัง้หมด (ในรอบการประเมิน) ของส านัก 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต่ า 

(50 คะแนน) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2564 

10 ร้อยละ  99.10 
 

100 10 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ได้มอบหมายส่วน ศูนย์ป่าไม้จังหวัด และหน่วยงาน
ภาคสนามในสังกัด ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แผนงาน
พื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ จ านวน 51 กิจกรรมย่อย ซึ่งได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 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. เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
                  2.5 พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2652 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  
           4. งบประมาณ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
   -ไม่มี- 
หลักฐานอ้างอิง : 
     รายงานผลการปฏิบัติงานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่  8 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
ค าอธิบาย : 

 เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารกรม ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานท่ีก าหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 
ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 
สูตรการค านวณ 
                     จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริงของส านัก 
  จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4) ของส านัก 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต่ า 

(50 คะแนน) 

เป้าหมาย

มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 

10 ร้อยละ 99.63 
 

100 10 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 

X 100 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          ส่วนอ านวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก
ระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 
งบประมาณท่ีได้รับ        41,746,391.91 บาท 
ผลการเบิกจ่าย             41,593,556.89 บาท 
คิดเป็นร้อยละ              99.63  
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 
2. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
      -ไม่ม-ี 
หลักฐานอ้างอิง : 
            รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่  9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ค าอธิบาย : 

 เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรมป่าไม้สู่ระบบราชการ 4.0  ท่ีมุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย มีการสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อส่งมอบงานบริการท่ีตรงตามความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชน 

 นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงานท่ี
แตกต่างจากเดิม ท าให้การบริการ หรือการปฏิบัติงานดีขึ้นจากเดิม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 

  (1)   นวัตกรรมบริการ (services innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่  
  (2)   นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (service delivery innovation) เป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือท่ี
แตกต่างไปจากเดิม  
  (3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (administrative or organizational innovation) เป็นการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงาน หรือ กระบวนงานใหม่ 
  (4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เป็นการสร้างมุมมองใหม่หรือการแสวงหาหนทางใหม่
ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมท้ังการโต้แย้งสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงตัวแสดงท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ผลักดันความคิดใหม่ 
  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบาย
แบบใหม่ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง 
  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นการวางระบบใหม่หรือเปล่ียนแปลงระบบท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน อันก่อให้เกิดผลการเปล่ียนแปลงในวงกว้างหรือในระดับขั้นพื้นฐาน หรือส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหรือ
เปล่ียนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
หรือการพัฒนาการให้บริการแล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีข้ึนจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หรือ
เห็นเป็นท่ีประจักษ์ รวมถึงการท างานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกวา้ง หรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้ 

 ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 
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 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

18 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

ประเด็น คะแนน 

ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน)  

ตอบค าถามตามแบบฟอร์มครบถ้วนทุกประเด็น 

 - ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 5 คะแนน 

 - ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 5 คะแนน 

 - ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ 5 คะแนน 

 - ประเด็นที่ 4 หลักฐานเชิงประจักษณ์ 5 คะแนน 

คุณภาพของการด าเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา (20 คะแนน) 

- ก าหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหาที่ชัดเจน (10 คะแนน) 

- แสดงให้เห็นแสดงและอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการเดิมก่อนมีการพัฒนา (10 คะแนน) 

ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 

- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (15 คะแนน) 

- อธิบายความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม่ (10 คะแนน) 

- ก าหนดหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ

ปรับปรุงกระบวนการท างาน (5 คะแนน) 

ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ (20 คะแนน) 

- ก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และสะท้อนถึงประเด็นปัญหา 5 คะแนน 

- แสดงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ก าหนด 10 คะแนน 

- ก าหนดประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ 5 คะแนน 

ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน) 

- มีเอกสาร หลักฐานการด าเนินงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 10 คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายข้ันต่ า 

(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เป้าหมายข้ันสูง 

(100 คะแนน) 

-จัดส่งข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม ภายในวันที่ 30 

เมษายน 2564 
- จัดส่งรายงานผลฯภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2564 

มีผลการประเมินคุณภาพ
ของนวัตกรรมฯ 

ไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 

ต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( √  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

10 90 คะแนน 
 

100 คะแนน 10 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ได้จัดท าข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน เรื่อง การใช้โปรแกรม Any Desk ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Desktop) 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
       -ไม่มี- 
หลักฐานอ้างอิง : 
        การติดต้ังโปรแกรม Any Desk บนคอมพิวเตอร์ส านักงานและคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของเจ้าหน้าท่ี 

 

แบบฟอร์มที่ 1 


