
รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 1 
 

 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 
 

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

องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

รอบที่ 6 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 1  

ประสิทธิภาพในหาร

ด าเนินงานตามหลกั

ภารกิจพื้นฐานงาน

ประจ างานตามหน้าที่

ปกติ หรืองานตาม

หน้าที่ความรับผดิชอบ

หลัก งานตาม

กฎหมาย กฎนโยบาย

ของรัฐบาลหรือมติ

คณะรัฐมนตรี

(Functional Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศ 

   1.1.1 จ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถา่ยดาวเทียม) 

   1.1.2 จ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีทวงคนืได-้เข้าครอบครอง 

   1.1.3 จ านวนพืน้ท่ีการปลูกฟื้นฟูป่า 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

1.2 การปลูกปา่เศรษฐกิจในพืน้ท่ีเอกสารสิทธ์ิ 60 ไร่ 60 ไร่  - 

1.3 จ านวน Hot spot ท่ีลดลงในพืน้ท่ีป่าสงวน ต่ ากว่า 10 จุด ไมม่ ีHot spot  - 
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องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

รอบที่ 6 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

ยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูป

ภาครัฐนโยบายเร่งด่วน

หรือภารกิจท่ีได้รับ

มอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

หรือการบูรฯการการ

ด าเนินงานร่วมกันหลาย

หน่วยงาน (Agenda 

Base) 

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินใหผู้ย้ากไร้ 6,000 ไร่ 4,435 ไร่ - - 

2.2 ตัวช้ีวัดการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

   2.2.1 ร้อยละการด าเนนิงานตามแผนการสร้างความรู้            

            ความเข้าใจแก่ประชาชน 

   2.2.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ ์

100 % 

100 % 

50 % 

50 % 

- 

- 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 

ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ที่/ทอ้งถ่ิน ภูมภิาค 

จังหวัด กลุ่มจังหวัด 

(Area Base) (ถา้ไมม่ี

ภารกจินี้ ไม่ต้อง

ประเมิน) 

- - - - - 
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หนา้ 3 
 

องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

รอบที่ 6 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 4 

ประสทิธิภาพในการ

บริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรม ในการ

บริหารจัดการระบบงาน 

งบประมาณทรัพยากร

บุคคลและการใหบ้ริการ

ประชาชนหรอืหน่วยงาน

ของรัฐเพื่อไปสู่ระบบ

(Innovation Base) 

4.1  การพัฒนานวัตกรรมประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน 

   4.1.1 การพัฒนาระบบปฏบัิตกิารค้นหาพื้นท่ีบุกรุกดว้ย    

             โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

 

10 ขึน้ไป 

 

 

6 จุด 

 

 

 

 

 

- 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน 

   4.2.1 กิจกรรม “การลดกระดาษ” 

 

 

80 % 

10 % 

 

 

80 % 

5 % รายงานงบประมาณการจดัซือ้

กระดาษท่ีลดลง (เฉพาะเดอืนท่ีมีการ

จัดซือ้กระดาษ) 

 
 

 

- 

- 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 

ศักยภาพในการเป็นส่วน

ราชการที่มคีวามส าคญั

เชงิยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา (Potential Base) 

 

 

5.1 การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ 100 % 50 % -  
5.2 การด าเนนิการจัดท าแผนปฏรูิปองคก์าร - - -  
5.3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

       สิ่งแวดลอ้มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

       (กจิกรรมป้องกันไฟปา่และควบคุมหมอกควัน) 100 % -  - 
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หนา้ 4 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

               1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทยีม) 

ค าอธิบาย : 

 พจิารณาจากพืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศ ในปงีบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใชภ้าพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่า

ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ

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

ดาวเทียม sentinel-2 
 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ท่ีใชส้ าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ีปก

คลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจ าแนก ได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และ

หมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพื้นท่ีป่าไม้ โดย

ไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นท่ีท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ 

พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม ้  สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ด้วย

สายตา ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาค

และรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการ

เปรียบเทียบพื้นท่ี ท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
............... 

 
1.66 ล้านไร่ 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ส ารวจจาก

ภาพถ่ายดาวเทียม 

 

1.66 ล้านไร่ -   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ส่วนจัดการทีด่ินป่าไม ้สจป.ที ่13 สาขานธ. รวบรวมสรุปขอ้มูลพืน้ที่ปา่ไม้ส ารวจจากภาพถา่ยดาวเทยีม 5,069 ไร ่

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรม 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

- 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

              1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคนืได้ – เข้าครอบครอง (ไร)่ 

ค าอธิบาย : 

 จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้ – เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถงึ จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ทีห่น่วยงานที่รับผิดชอบ หรอื 

เจา้หน้าที่ผูต้รวจยึด ได้แสดงการเขา้ครอบครองพืน้ที่โดยการด าเนนิการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. 

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แหง่พระราชบัญญัติปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการ

ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตาม มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจา้หน้าทีม่ี

อ านาจออกค าสัง่ให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใด  ในเขต

อุทยานแห่งชาต ิ

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
100 ไร ่ 200 ไร ่

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – 

เข้าครอบครอง (ไร่) 

200 ไร ่
 

- 

 
  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.ที่ 13 สาขานธ. รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจ านวนพื้นที่ป่า

ไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง มีจ านวน  - ไร่ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

2. กฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

                2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
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                2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535,ปรับปรุง 2558 

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

             3. ข้าราชการและเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพืน้ที่ส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  

   4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่   

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. การบุกรุกพืน้ที่ของผูย้ากไร้ 

2. ขาดอัตราก าลังเจา้หน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผดิชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 

3. ขาดยานพาหนะที่มปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 

ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

 

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 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 – 31 ม.ีค. 61) 

- ตัวอย่าง การรายงานผลของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในการด าเนินการตามมาตรา 25 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 8 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

              1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

ค าอธิบาย : 

 การปลูกฟ้ืนฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจดัการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกท าลายและป่าที่เสื่อมสภาพ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี้  
1)  ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟ้ืนฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพืน้ท่ีและชนิดพันธ์ุไม้ทีม่ีความเหมาะสมกับชนิดป่า เช่น ป่า

เบญจพรรณปา่ดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น 
ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น  

2)  บ ารุงรักษา เช่น การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ การก าจดัวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการใหม้ีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า 

  ด าเนินการในพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
- - 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพืน้ที่การปลูกฟื้นฟูป่า - 
 

- 

 
- - 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

- 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

- 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ 

ค าอธิบาย : 

 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิ หมายถึง การด าเนินการปลูกไมย้ืนต้น ท่ีเป็นไม้มีค่าทีม่ีรอบตัดฟันยาว (10 ปีขึ้นไป) ในที่ดิน
ของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสรา้งอาชีพ 
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดลุของระบบนิเวศ 

 ผลการด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ซึ่งสนับสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารงุ รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ เมื่อผ่านการตรวจรับรองผล
การด าเนินงานแล้ว ต้องมีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป ในปีท่ี 1-3  ร้อยละ 85 ขึ้นไป ในปีท่ี 4 และร้อยละ 80 ขึ้นไป ในปี
ที่ 5 โดยให้ปลูกต้นไม้รอบตัดฟันยาวในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 

 ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับ
ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ  สอดคล้องตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม บัญชีรายช่ือพันธุ์ ไม้ ได้แก่ กระซิก, 
กระพี้เขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ่, กันเกรา, เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, จ าปาป่า, ชิงชัน,  แดง, ตะเคียนชันตาแมว, ตะเคียนทอง, 
ตะเคียนหิน, ตะแบกนา, ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสือโคร่ง, ประดู่ป่าจ านวนจุดความร้อน (Hotspot) 

หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   โดยใช้ดาวเทียมระบบ Modis    

ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จาก

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time Mail alert 

และคัดกรองข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ส่วนควบคุม

ไฟป่า กรมป่าไม้ www.forest.go.th/wildfire และ Application Line ไปยังหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป 

  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
60 ไร ่ 40 ไร ่

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ 

เอกสารสิทธิ ์

60 ไร่ 
 

60 ไร่ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงาน

จ านวนพืน้ที่การปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ที่เอกสารสิทธิ์ ได้จ านวน  60  ไร่ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

-- แนวทางปฏิบัตกิิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ 

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ที ่ทส 1608.2/ 1746 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561 เร่ือง ระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการควบคมุ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงนิอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ระยะท่ี 2 พ.ศ. 

2560 

 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

- 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

-  
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน 

ค าอธิบาย : 

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

โดยใช้ดาวเทียมระบบ Modis    ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูล

จุดความร้อน (Hotspot) จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน

รูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรองขอ้มูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตือน

ผ่านทางเว็บไซต์ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ www.forest.go.th/wildfire และ Application Line ไปยังหน่วย

ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป 

  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
ต่ ากว่า 6 จุด ต่ ากว่า 10 จุด 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ที่

ป่าสงวน 

ต่ ากว่า 10 จุด 
 

ไม่มจี านวHotspot 

 
  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักกรมป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจ านวนจุดความร้อน 

(Hotspot) มีจ านวน – จุด  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

2. กฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 



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

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

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. การเกิดไฟป่าในพืน้ที่ป่าพรุ 

2. ขาดอัตราก าลังเจา้หน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผดิชอบต่อการปฏิบัติงาน 

3. ขาดยานพาหนะที่มปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 

ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

2. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 

3. รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาไฟป่า โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน 

4. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 

5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลใหค้รอบคลุมต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 

6. น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

-  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

ตัวชี้วัดท่ี : ๒.๑ จ านวนการจัดหาที่ดนิใหผู้ย้ากไร้ 

ค าอธิบาย :-ป่าสงวนแหง่ชาติ หมายถึง ป่าสงวนแหง่ชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดนิท ากินให้ชุมชน 

ซึ่งเป็นเป้าหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป้าหมาย ๖,๐๐๐ ไร่  ซึ่งแยกเป็น  ป่าสงวน

แหง่ชาติป่าเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เนื้อที่  ๒,๑๑๒-๓-๒๒ ไร่  

                -โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดนิของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  

ตามบัญชีรายชื่อและผังแปลงที่ดิน  ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้ ในบริเวณพืน้ที่ด าเนินการ  

เพื่อให้ได้ข้อมูลพรอ้มรองรับการจัดที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดนิ วัดผลการด าเนนิงาน

จากจ านวนพืน้ที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 

                -พืน้ที่ป่าไม้ถาวร หมายถึง พื้นที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ 

พฤศจกิายน ๒๕๐๔ หลังจากนั้นมกีารส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทที่ดนิ โดยใช้ขอ้มูล

กลุ่มดนิ ชนิดดิน ความเหมาะสมของดนิ การถือครองที่ดนิ การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการ

พิจารณาว่ามีพื้นที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรอืส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอ

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมตใิห้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พื้นที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบใหก้รมป่าไม้

เพื่อด าเนนิการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ด าเนินการนี้เป็นพืน้ที่ตามโครงการ

ส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดนิ และแผนที่ของเขตที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๑  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหม้ีฐานะข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใชใ้นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้ในพืน้ที่

ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้ระหว่างรัฐกับ

ราษฎรในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพืน้ที่ป่าไม้ถาวร ดังนี้ 

                 1.ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใชท้ี่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลจ านวนเนือ้ที่ทั้งหมด

ของสภาพป่าที่เหลอือยู่ และจ านวนเนือ้ที่รวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ 

                 ๒.ส ารวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ขอมูลว่าในการจ าแนกการใชท้ี่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ทั้งหมดนัน้ ใครเป็นผูใ้ช้/ครองครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ – รังวัดแปลงที่ผูค้รอบครอง รวมถึงการส ารวจ

ลักษณะสภาพพื้นที่ 

                 ๓.ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพื้นที่ต่าง  ที่มใีนพืน้ที่ ทั้งนี้ น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย

มตคิณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและ

ป่าไม้ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรต่อไป 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

                   โดยวัดจากจ านวนพืน้ที่ (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส รายงานผลการ

ปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

6,000 ไร่ 
 

- 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนการจัดหาที่ดนิให้ผูย้ากไร้ 

 

6,000 ไร่ 
 

4,435 ไร่   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานผล

การปฏิบัติงานประจ าเดือน 

    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. ความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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หนา้ 16 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

1.เพิ่มศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดานการจัดการทรัพยากรที่ดนิป่าไม้ 

2.สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นได้ 

3.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการจัดที่ดนิท ากินให้ชุมชนใหชุ้มชนทราบ 

4.ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 

5.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลใหค้รอบคลุมต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 

6.น าเทคโนโลยีมาเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน 

หลักฐานอ้างอิง : 

-แนวทางการด าเนินงานในการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

ตัวชี้วัดท่ี : ๒.๒ ตัวชี้วัดการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน 

ค าอธิบาย : 

 1.  เป็นตัวชี้วัดบังคับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการ

สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง   ได้แก่ ปลัดกระทรวง 

อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ      

ที่ถูกตอ้งแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
2.  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  

 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสรา้งความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน 

 ร้อยละการชีแ้จงประเด็นส าคัญที่ทันตอ่สถานการณ์ (ถ้ามี) 

3.  เจา้ภาพตัวชี้วัด ประกอบด้วย ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี [ส านักโฆษก และศูนย์ปฏิบัตกิาร

นายกรัฐมนตรี (Prime Minister OperationCenter: PMOC)] และกรมประชาสัมพันธ์ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 50 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ตัวชี้วัดการสร้างความรู้ความ

เข้าใจแก่ประชาชน 

100% ร้อยละ 50   

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 18 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

พบปะประชุมสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ประชาชนในพืน้ที่และนอกพืน้ที่ ประมาณ 5 ครั้ง / เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. บุคลากรผูม้ีความรู้ 

2. สื่อภาพประกอบในการบรรยาย 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. การเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 

2. ความพร้อมของบุคลากรผู้มคีวามรู้ 

3. การรับรู้และความเข้าใจและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นั้น  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

1. พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูม้ากยิ่งขึ้น 

2. สร้างความสัมพันธ์ ความรว่มมอื ในการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนให้มีความรูแ้ละ 

     ความเข้าใจใหไ้ด้มากที่สุด 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 19 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

ตัวชี้วัดท่ี : ๒.2.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน 

 ค าอธิบาย : 
 เป็นการวัดผลการด าเนนิงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยประเมิน

จากปริมาณ/ จ านวนครัง้ ในการเผยแพร่ ตามประเภทของสื่อตามชอ่งทางต่าง  ตามแผนในรายเดอืน  

  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
ด าเนินการตามแผนฯระหวา่ง ตค.2560-มีค.2561 

ได้ครบถ้วนร้อยละ 50 
ด าเนินการตามแผนฯระหวา่ง ตค.2560-มีค.2561 

ได้ครบถ้วนร้อยละ 50- 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละการด าเนนิการตามแผนการ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 50   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

สร้างความเข้าใจและความชัดเจนให้ประชาชนได้รับรู้ในการด าเนินงานขององค์กร  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. บุคลากรผูม้ีความรูค้วามสามารถ 

2. สื่อและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจใหแ้ก่ประชาชน  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. ความรับรู้และความเข้าใจของประชาชนที่แตกต่างกัน 

2. พืน้ที่เสี่ยงภัยและยากที่จะเข้าถึง 

3. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ) ในการให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 20 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

1. พัฒนาบุคคลากรใหม้ีความรูแ้ละความสามารถมากยิ่งขึ้น 

2. น าเทคโนโลยีใหม ่ที่เข้าใจง่ายขึ้นในการให้ความรูแ้ละความเข้าใจแก่ประชาชนให้ได้มากยิ่งขึน้ 

3. สร้างความสามัคคีกับประชาชนเพื่อจะได้รับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 21 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

ตัวชี้วัดท่ี : ๒.๒.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ค าอธิบาย : 
  เป็นการวัดผลการด าเนนิงานของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นขา่วท่ีทันต่อสถานการณ์  โดยประเมินจากความสามารถ

ของสว่นราชการในการช้ีแจงประเด็นขา่วภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มกีารช้ีแจงประเด็นขา่วท่ีครบถ้วนและตรงประเด็น และ

ชอ่งทางการเผยแพร่ ให้ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบของการประเมิน 

 

ตรงเวลา เนื้อหาการชีแ้จงตรงประเดน็ ช่องทางการเผยแพร ่

ประเด็น คะแนน ประเด็น คะแนน ประเด็น คะแนน 

ตรงเวลา ภายใน 1 วัน 1 คะแนน ครบถ้วนทุกประเด็น 1 คะแนน 3 ชอ่งทาง หรือ มากกวา่ 1 คะแนน 

เกิน 1 วัน หรือ ไมต่อบ 0 คะแนน ตรงบางประเด็น  0.5 คะแนน 1 หรือ 2 ชอ่งทาง 0.5 คะแนน 

ไมต่รงประเด็น  0 คะแนน ไมม่กีารเผยแพร่ 0 คะแนน 

 ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินตอ้งมีการช้ีแจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คอื 1 วันท าการ และมคีะแนน

การประเมิน 1.50 คะแนนขึ้นไป 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

ร้อยละ 50 
ร้อยละ 100 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 22 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละการชีแ้จงประเด็นส าคัญ

ที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 50   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

- 

    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 23 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ตัวชี้วัดท่ี : 4.1 การพัฒนานวัตกรรมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

                (4.1.1) การพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ค าอธิบาย : 
ก าหนดให้สว่นราชการเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน่  

1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่ม นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่  ให้ทันสมัย 
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ ์รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้
เป็นย่านนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น 

2. นวัตกรรมใหบ้ริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ 
การปรับปรุงบริการหรอืสร้างบริการใหม ่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 

3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุง
กระบวน งานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ หรอืกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรอืการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อ
การปรับโครงสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสว่นได้ส่วนเสียฝา่ยต่าง  เช่น PMQA (4.0) การจัดหนว่ยบริการ
รูปแบบพิเศษ เป็นต้น 

  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- 
พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรม             

ต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ 10 คะแนนขึน้ไป 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนานวัตกรรม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(1) การพัฒนาระบบปฏิบัติการ

ค้นหาพืน้ที่บุกรุกด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 

10 ขึน้ไป 
 

 

6 จุด 

 
  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

        - 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 24 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

        - 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

        - 

หลักฐานอ้างอิง : 

        - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 25 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ตัวชี้วัดท่ี : 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย :1.มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 เหน็ชอบกับเร่ืองการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

เดอืนละ 1 งานหรือกิจกรรม 

และตามข้อสั่งการนายกรฐัมนตรี วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 เร่ืองให้ติดตามกรณตีัวช้ีวัดเพื่อการปฏรูิปหัวหน้าหนว่ยราชการ และ

หนว่ยราชการเชงิผลสัมฤทธ์ิ โดยให้เป็นคะแนนพเิศษ เพื่อน ามาพจิารณาในการแตง่ตัง้ จา่ยค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวม 

อย่างน้อย 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบ

สารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มการอ านวยความ

สะดวกให้แกป่ระชาชน การลดขัน้ตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนนิการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ ดังนี้ 

1.การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณให้ทุกส่วนราชการเร่ิมด าเนินการ ท้ัง 3 กิจกรรมตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2560 

2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ และการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วน

ราชการเร่ิมด าเนินการได้ด าเนินการภายในไตรมาสท่ีสอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถเลือกเร่ืองใดมาด าเนินการ

ก่อนหลังก็ได้  

3. ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 6 กิจกรรม เพื่อด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย

คัดเลอืกจากประเภทเร่ืองท่ีด าเนนิการ  ใน 5 กลุ่ม ได้แก่  

   1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหวา่งหน่วยงาน 3) การป้องกันและการ

แก้ไขปัญหาด้านทุจรติ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพของสว่นราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

การรายงานผล 

1.  การรายงานผลในกจิกรรมเร่ืองการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการเร่ิมรายงาน

ผลหรือรายงานความกา้วหนา้ 

ด าเนนิการ ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดอืนกนัยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน 

2การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใชพ้ลังงานไฟฟา้และการใชน้้ ามันเชื้อเพลงิเป็นประจ าทุกเดอืน ตั้งแต่เดอืน

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

และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สดุท้ายของเดอืนถัดไป (ไมน่ับรวมวันหยุดราชการ)  

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 

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


รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 26 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 

ร้อยละ 80 
 

 

ร้อยละ 80 

 
  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ก าหนดนโยบายและพัฒนาปรับปรุงการท างานให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 

1. บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ 

2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

3. งบประมาณในการด าเนินงาน 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. ความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติหน้าที่ในพืน้ที่เสี่ยงภัย 

2. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

1. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรเจา้หน้าที่ให้มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานให้มคีวามรู้มากยิ่งขึ้น 

2. สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน 

3. ฝกึอบรมและพัฒนาบุคคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถอยู่เสมอ 

หลักฐานอ้างอิง : 

        - 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 27 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ตัวชี้วัดท่ี : 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

               4.2.1 กิจกรรมการลดกระดาษ 

ค าอธิบาย :1.มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 เหน็ชอบกับเร่ืองการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

เดอืนละ 1 งานหรือกิจกรรม 

และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันท่ี 25 สงิหาคม 2560 เร่ืองให้ติดตามกรณตีัวช้ีวัดเพื่อการปฏรูิปหัวหน้าหนว่ยราชการ และ

หนว่ยราชการเชงิผลสัมฤทธ์ิ โดยให้เป็นคะแนนพเิศษ เพื่อน ามาพจิารณาในการแตง่ตัง้ จา่ยค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวม 

อย่างน้อย 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบ

สารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มการอ านวยความ

สะดวกให้แกป่ระชาชน การลดขัน้ตอนการท างานและปริมาณงานท่ีซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนนิการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ ดังนี้ 

1.การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณให้ทุกส่วนราชการเร่ิมด าเนินการ ท้ัง 3 กิจกรรมตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2560 

2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ และการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วน

ราชการเร่ิมด าเนินการได้ด าเนินการภายในไตรมาสท่ีสอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถเลือกเร่ืองใดมาด าเนินการ

ก่อนหลังก็ได้  

3. ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 6 กิจกรรม เพื่อด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย

คัดเลอืกจากประเภทเร่ืองท่ีด าเนนิการ  ใน 5 กลุ่ม ได้แก่  

   1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหวา่งหน่วยงาน 3) การป้องกันและการ

แก้ไขปัญหาด้านทุจรติ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพของสว่นราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

การรายงานผล 

1.  การรายงานผลในกจิกรรมเร่ืองการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการเร่ิมรายงาน

ผลหรือรายงานความกา้วหนา้ 

ด าเนนิการ ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดอืนกนัยายน 2561 ตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน 

2การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใชพ้ลังงานไฟฟา้และการใชน้้ ามันเชื้อเพลงิเป็นประจ าทุกเดอืน ตั้งแต่เดอืน

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

และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สดุท้ายของเดอืนถัดไป (ไมน่ับรวมวันหยุดราชการ)  

 

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


รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 28 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 10 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน กิจกรรม “การลด

กระดาษ” 

 

ร้อยละ 10 
 

รายงานงบประมาณ

จัดซื้อกระดาษที่ลดลง

(เฉพาะที่มกีารจัดซือ้

กระดาษ ร้อยละ 5 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

จ านวนปริมาณการสั่งซือ้กระดาษที่เพิ่มขึ้นหรอืลดลงในแตล่ะเดือน ตามมาตรการการลดการใชก้ระดาษ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 

1. งบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ร่วมกันลดการใชก้ระดาษภายในหนว่ยงาน 

3. การสร้างความเข้าใจในการประหยัดพลังงานด้านการลดการใช้กระดาษของหน่วยงาน 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

1. รณรงคล์ดการใช้กระดาษภายในหนว่ยงานให้มากขึ้น 

2. น าเทคโนโลยีเข้ามาใชใ้นการลดกระดาษโดยผ่านทางระบบออนไลน์ใหม้ากขึ้น 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 29 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

หลักฐานอ้างอิง : 

 รายงานปริมาณผลงานการใชก้ระดาษทางระบบออนไลน์เป็นประจ าทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 30 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

( ............ ) รอบที ่2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี : 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

 ค าอธิบาย : 
1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ /บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจรงิในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใชจ้่ายเงินงบประมาณของ

ส่วนราชการ จากระบบ GFMIS 

2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการโดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี้ (1) วงเงินงบประมาณสูงสุด (2) 

โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ (3) โครงการมีความสอดคล้อง

กับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบายรัฐบาลส าคัญ/ นโยบายเร่งด่วน       การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย ์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผ่นดินยกเวน้งบบุคลากร 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนนิงาน/ผลผลิตโครงการอยูใ่นระดับดีมาก (ตัง้แต ่90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยูใ่น

ระดับดีมาก (ตัง้แต ่ 90-100 %) 

 เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีท่ีผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) 

และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และในกรณีท่ีผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ใน

ระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยูใ่นระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถอืว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนนิงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยูใ่น

ระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) 

  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

วัดผลการด าเนินงานและการใชจ้า่ยเงิน
งบประมาณของสว่นราชการในชว่ง 6 เดือนแรก 

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
 
 

การวัดสมรรถนะในการส่งมอบ
ผลผลิตและการใช้จา่ยเงนิ

งบประมาณเพื่อแสดงถึงศักยภาพ
ของสว่นราชการตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 31 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การจัดท าและด าเนินการตาม

แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

100% 50%   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

ปฏิบัติงานตาแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1.งบประมาณที่ได้รับตามแผนงานนั้น  

2. บุคคลากรที่ด าเนินการตามแผนงานนั้น  

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. การท างานที่มอีุปสรรคไม่เป็นไปตามแผน 

2. ขาดบุคลากรที่มคีวามรู่ความสามารถ 

3. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ 

 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

1. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตามแผนงานนั้น  

2. เสริมสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 32 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ตัวชี้วัดที่ : 5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

ค าอธิบาย : 
.  ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการท่ีมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหมเ่พื่อพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็น

ท่ีเชื่อถือไว้วางใจและเป็นท่ีพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยการท างานของภาครัฐต้อง

มุ่งสู่การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) การท างานท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric 

Government) และการเป็นองค์การท่ีมีขดีสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

2.  การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนสู่

รัฐบาลท่ีคล่องตัว (Agile Government Transformation) เพื่อให้ภาครัฐมีความคล่องตัวกระชับมากขึ้น มีการผ่องถ่ายภารกิจท่ีไม่

จ าเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านท่ี

ส าคัญ คือ 

 

     1) Structure การปรับปรุงโครงสร้างหนว่ยงานให้สอดรับกับบทบาทภารกิจใหม่ 

     2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการท างานให้งา่ย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการ

บน Digital Platform  

     3) Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อตอ่การปฏบัิตงิานในรูปแบบใหม่ 

     4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก าลังให้สอดรับกับการปรับบทบาทภารกิจและการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่

โดยใช้ Digital Platform  

3.  การจัดท าแผนปฏรูิปองคก์าร (Organizational Transformation Plan) ตามตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 บทวเิคราะห์ภาพรวมของกระทรวง เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญการเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงกับนโยบายท่ีส าคัญ

ของประเทศ การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ท่ีมีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง การ

วเิคราะห์ขีดความสามารถ (organization capacity) ของกระทรวงในการเตรียมพร้อมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ การวิเคราะห์บทบาท

หน้าท่ีและภารกิจของกระทรวงในอนาคตโดยการก าหนด Value Proposition, Portfolio Analysis, Business Model และการปรับ

บทบาทไปสู ่Government 4.0 

ส่วนท่ี 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม เป็นการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมในปัจจุบันท้ังส่วนภารกิจหลัก (Core 

function) และภารกิจรอง (Non-core function) เพื่อน าไปสู่ขอ้เสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม โดยมีเป้าหมายหลักให้

หนว่ยงานรัฐมีความคล่องตัว ท้ังในสว่นโครงสร้างหน่วยงานท่ีมีความกระชับคล่องตัวต่อการปรับเปลี่ยน กระบวนการท างานท่ีใช ้

digital platform เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนผู้ใชบ้ริการในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เอื้อต่อสภาพการท า

ธุรกิจในปัจจุบันและโลกดิจิทัลอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้รองรับตอ่การท างานในบทบาทภารกิจและรูปแบบการท างาน

ใหมข่องหน่วยงาน 

ส่วนท่ี 3 ภาคผนวก เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญของกรมในปัจจุบัน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจหน้าท่ีและอ านาจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์กฎหมายในความรับผิดชอบ โครงสร้างและอัตราก าลัง เป็นต้นรายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วน
ท่ีสุด ที่ 1200/ว 24 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 33 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2561 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การที่ได้ปรับปรุงตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอของผูท้รงคุณวุฒิภายในวันที่ 

30 กันยายน 2561 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูป

องค์การ 

 

- 
 

 

- 

 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

 ด าเนนิการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  

1. งบประมาณที่ได้รับตามแผนงานนั้น  

2. บุคคลากรที่ด าเนินงานตามแผนงานนั้น  

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

2. จ านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3. ขาดเครื่องมอืเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินการตามแผนงานนั้น  

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 34 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

1. เพิ่มงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. เพิ่มจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

3. น าเทคโนโลยีใหม ่เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง : 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 35 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ตัวชี้วัดท่ี : 5.3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน) 

ค าอธิบาย : 

1. ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า โดยการจ้างพนักงานค่าตอบแทนต าแหน่ง

พนักงานดับไฟป่าประจ าศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า อุปกรณ์และ

เครื่องมือดับไฟป่าจัดประชุมและฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎีและวิชาการด้านไฟป่าควบคู่

ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนต่าง ในการ

ควบคุมไฟป่า  

2.  ด าเนินการออกประกาศกรมป่าไม้เพื่อก าหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและห้ามเข้าบุกรุก

ยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณี

เผาป่าและยึดถือครอบครองพืน้ที่ป่า 

3.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ตามโครงการรณรงค์ลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป่าไม้ การรณรงค์วัน

ปลอดพิษจากไฟป่า ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ป้ายประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารเผยแพร่ การจัด

นิทรรศการการให้ความรูแ้ก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน  

4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เพื่อให้สามารถด าเนินการ

ป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของเครือข่าย โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่า ฝึกอบรม

อาสาสมัครควบคุมไฟป่า จัดตั้งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วท าการลาดตระเวนและควบคุมไฟป่า 

5.  ฝกึอบรมให้แก่เจ้าหนา้ที่อาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในพื้นที่ ให้

มีความรูด้้านทฤษฎี และวิชาการด้านป่าไม้ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า 

6.  จัดท าแนวกันไฟในพืน้ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

7.  จัดตัง้ชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) เพื่อลาดตระเวนและควบคุมไฟป่า 

8.  ด าเนนิการสนธิก าลังรว่มกับเจ้าหนา้ที่หน่วยงานต่าง  ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

9.  ประสานองค์กรส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยท าหนา้ที่เป็นพี่เลีย้งให้ความรู้ด้านวิชาการและฝึกทักษะการป้องกัน

และควบคุมไฟป่าให้ อปท. เกิดความเข้มแข็ง สามารถด าเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าด้วยตนเอง 

10. น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล 

11. ศกึษาพัฒนาเพื่อหาแนวทาง รูปแบบ วธิีการในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

12. จัดซื้อยานพาหนะครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาด 2 ตัน 4 ล้อ รถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ

ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ รวมทั้งก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 36 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

13. จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า เสือ้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า เครื่องเป่าลม และอื่น  สนุบสนุนหนว่ยงาน 

14. ตรวจตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยและศูนย์สง่เสริมการควบคุมไฟป่า  

 
  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
ด าเนินการตามขั้นตอน                                  

ระหว่าง ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561 ได้ครบถ้วน      
ร้อยละ 50 

ด าเนินการตามขั้นตอน                                  
ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 2561 ได้ครบถ้วน        

ร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(กิจกรรมป้องกันไฟป่าและ

ควบคุมหมอกควัน) 

 

100 ไร่ 
 

 

- 

 
  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

      - 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

      - 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

      - 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 37 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

      - 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

      - 

 

 

 

 

 

 

 


