










การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 1 
 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส 
 

( ……) รอบท่ี 1 (ตัง้แต ่1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)         ( ……)  รอบท่ี 2 (ตัง้แต ่1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ ……….. 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกจิ

พ้ืนฐาน งานประจ างาน

ตามหน้าที่ปกติ หรืองาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรัฐมนตรี 
(Functional Base) 

 

 

 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ท่ีปุาไม้ของประเทศ 

        1.1.1 จ านวนพืน้ท่ีปุาไม้ – ส ารวจจากภาพจ่ายดาวเทียม 

         1.1.2 จ านวนพืน้ท่ีปุาไม้ท่ีทวงคืนได้-เขา้ครอบครอง 

         1.1.3 จ านวนพืน้ท่ีการปลูกฟื้นฟูปุา 

 

1.2 การปลูกปุาเศรษฐกิจในพืน้ท่ีเอกสารสิทธ์ิ  

1.3 จ านวน Hotspot ท่ีลดลงในพืน้ท่ีปุาสงวน         

จังหวัดยะลา  603,427.75 ไร ่

จังหวัดนราธิวาส  642,613.75  ไร ่

๒๐๐ ไร่ 

๑,๘๐๐ไร่ 

 

๑00  ไร่ 

ต่ ากว่า ๑๐ จุด 

รวมท้ัง ๒  จังหวัด 1,228,014.50 ไร ่

 

๗๓-๑-๘๒ไร่ 

๑,๘๐๐ไร่ 

 

๑00  ไร่ 

ต่ ากว่า ๑๐ จุด 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

     

     

     

     

     



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 2 
 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ ……….. 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
 

องค์ประกอบท่ี 2 
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกจิ

ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป

ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 

หรือภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Base) 

2.1 จ านวนการจัดหาท่ีดินให้ผู้ยากไร้ 

2.2ตัวขี้วัดการสร้างความรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชน 

     2.2.1ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่

ประชาชน 

     2.2.2ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

 

-ปุาสงวนฯ ๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 

- 

100 

 

100 

-ปุาสงวนฯ ๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 

- 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 

2561 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100          

100 

 
- 

 
 

 

 
 

 

- 

 

 

     

     

     
     

องค์ประกอบที่ 3 

ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกจิ

พ้ืนที่/ท้องถิ่นฯ (Area 

Base) (ถ้าไม่มีภารกิจน้ี 

ไม่ต้องประเมิน) 

     
     
     
     

องค์ประกอบที่ 4 

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ 

4.1 การพัฒนานวัตกรรมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(1) การพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพืน้ท่ีบุกรุกด้วย 

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

๑0 ขึ้นไป 

80 

 

๑0 ขึ้นไป 

80 

 

 
 
 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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หนา้ 3 
 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ ……….. 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

(Innovation Base)      

     

     
องค์ประกอบที่ 5 

ศักยภาพในการเป็นส่วน

ราชการที่มีความส าคัญ

เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการ

พัฒนา (Potential Base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

5.2การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

5.3โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (กิจกรรมปูองกันไฟปุาและ

ควบคุมหมอกควัน) 

 

90-100% 

- 

100 

90-100% 

- 

100 

 
- 
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หนา้ 4 
 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( …...... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ......) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี :   1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ท่ีปุาไมข้องประเทศ 

 

 ค าอธิบาย : พิจารณาจากพ้ืนที่ปาุไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการ

ปลูกปุาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ,ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทยีม 

sentinel-2 

 นิยามพ้ืนที่ปุาไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปุาไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของ

พืชพรรณที่สามารถจ าแนก ได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้า

และลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ 

พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้   สวนยางพารา 

และสวนปาล์ม 

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปุาไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ปุาไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา 

ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มี

การสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเม่ือด าเนินแล้วเสร็จ ซ่ึงมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพ้ืนที่ ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง

ของพ้ืนที่ปุาไม้ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย :   

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
จังหวัดยะลา  603,427.75 ไร ่

จังหวัดนราธิวาส  642,613.75  ไร่ 

 
รวมท้ัง ๒  จังหวัด 1,228,014.50 ไร ่
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หนา้ 5 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( …...... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ......) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.1.1 จ านวนพืน้ท่ีปุาไม ้– ส ารวจจากภาพ

จ่ายดาวเทียม 
 

 
1.1.2 จ านวนพืน้ท่ีปุาไมท่ี้ทวงคืนได้-เข้า

ครอบครอง 

 
1.1.3 จ านวนพืน้ท่ีการปลูกฟื้นฟูปุา 

 

จังหวัดยะลา  

603,427.75 ไร ่

จังหวัดนราธิวาส  

642,613.75  ไร ่

 

๒๐๐ ไร่ 

 

 

๑,๘๐๐ไร่ 

 

 
รวมท้ัง ๒  จังหวัด 

1,228,014.50 ไร ่
 

๗๓-๑-๘๒ไร่ 
 

 
๑,๘๐๐ไร่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ :  ได้รวบรวมจากรายงานของส่วนป้องกันฯ  

    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน :  

๑.งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุคท าลายทรัพยากรป่าไม้  

๒.กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ พรบ ป่าไม้ ๒๔๘๔ , พรบ ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๐๗  

 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน :  

๑. การบุกรุคพ้ืนท่ีของผู้ยากไร้ 

๒. การอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี 

๓. ขาดยานพาหนะท่ีมีประสิทธิ์ภาพ 

๔. ข้าราชการและเจ้าหนา้ท่ีผู้ปฏิบัตงิานประจ าส่วนกลาง กรมปุาไม้ และในพ้ืนท่ีส านักจัดการทรัพยากร 

ปุาไม้ท่ี 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขา  

๕. ยานพาหนะ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และเทคนคิการดูแลบริหารพ้ืนท่ี   



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 6 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( …...... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ......) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

1. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานด้านปูองกันรักษาปุา 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันรักษาปุา 

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการปูองกันรักษาปุา โดยการมีสว่นร่วมทุกภาคส่วน 

4. ก ากับดูแลและตดิตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 

5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมตอ่การน ามาใช้ประโยชน์ 

6. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน 

หลักฐานอ้างอิง : 

- หนังสอืกรมปุาไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.6/7548 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2560 เร่ือง การก าหนดเปูาหมาย

การด าเนนิการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตปุิาสงวนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2507 

- ตารางแสดงจ านวนพ้ืนท่ีปุาท่ีทวงคืนได้-เข้าครอบครอง (ข้อมูลตัง้แตว่ันท่ี 1 ต.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) 

- ตัวอย่าง การรายงานผลของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ในการด าเนนิการตามมาตรา 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 7 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 ( ............. ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560        

( ... .... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

ตัวช้ีวัดท่ี :  1.2 การปลูกปุาเศรษฐกิจในพืน้ท่ีเอกสารสิทธ์ิ 

 ค าอธิบาย การปลูกปุาเศรษฐกิจในพ้ืนทีเ่อกสารสิทธ์ิ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น ที่เปน็ไม้มีค่าทีมี่รอบตัดฟันยาว 
(10 ปีข้ึนไป) ในที่ดินของเอกชน ซ่ึงเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพ่ือหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่

ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ผลการด าเนินการส่งเสริมการปลูกปุาตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ซ่ึงสนับสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ 

เม่ือผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว ต้องมีอัตราการรอดตาย เฉล่ียร้อยละ 90 ข้ึนไป ในปีที่ 1-3  ร้อยละ 85 

ข้ึนไป ในปีที่ 4 และร้อยละ 80 ข้ึนไป ในปีที่ 5 โดยให้ปลูกต้นไม้รอบตัดฟันยาวในบัญชีรายช่ือพันธ์ุไม้ตามโครงการฯ ที่กรม

ปุาไม้ก าหนด 

 ข้ันตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพ้ืนที่ เตรียมพ้ืนที่ เตรียมชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และ

ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารว่มโครงการ  สอดคล้องตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลทีเ่หมาะสม บัญชีรายช่ือพันธ์ุไม้ 

ได้แก่ กระซิก, กระพ้ีเขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ,่ กันเกรา, เค่ียม, เค่ียมคะนอง, จ าปาปาุ, ชิงชัน,  แดง, ตะเคียนชันตา

แมว, ตะเคียนทอง, ตะเคียนหิน, ตะแบกนา, ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสือโคร่ง, ประดู่ปุา 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
๖๐ ไร่ ๔๐ ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.2 การปลูกปุาเศรษฐกิจในพืน้ท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ  

 

๑๐๐ ไร่ 

 

๑๐๐ ไร่ 

 
  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ : 

ส่วนสง่เสริมการปลุกปุา รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจ านวนพ้ืนท่ีการปลูกปุาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกสาร

สิทธ์ิได้จ านวน ๑๐๐ ไร่ 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 8 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 ( ............. ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560        

( ... .... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 

แนวทางปฏิบัตกิิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลุกไม้เศรษฐกิจ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 

1. การบุกรุกพื้นท่ีของนายทุน,นักการเมือง 

2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหนา้ท่ี(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบตอ่การปฏิบัตงิานดา้นปูองกันรักษาปุา) 

3. ขาดยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 

ทันสมัยในการปฏิบัตงิาน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 9 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 ( ............. ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560        

( ... .... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

ตัวช้ีวัดท่ี : 1.3 จ านวน Hotspot ท่ีลดลงในพืน้ท่ีปุาสงวน         

ค าอธิบาย : 
 จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ โดยใช้ดาวเทียม

ระบบ Modisในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟปุา โดยกรมปุาไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความร้อน ( Hotspot) จาก

องค์การบริหารการบนิและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา       ในรูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรอง

ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ เพ่ือแจ้งเตือนผ่า นทางเว็บไซต์ส่วนควบคุมไฟปุา กรมปุาไม้ 

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

ด าเนินงานควบคุมไฟปุาต่อไป 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
๑๐๐ ไร่ 10๐ ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.3 จ านวน Hotspot ท่ีลดลงในพืน้ท่ีปุา

สงวน         ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่   
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ : 

ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา กรมปุาไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจุดความร้อน Hotsport 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน 

2. กฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ปุาไม้ พุทธศักราช 2484 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 10 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 ( ............. ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560        

( ... .... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

                2.2 พ.ร.บ. ปุาสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 

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

                2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต ์ พ.ศ. 2545 

             3. ข้าราชการและเจ้าหนา้ท่ีผู้ปฏิบัตงิานประจ าส่วนกลาง กรมปุาไม้ และในพ้ืนท่ีส านักจัดการทรัพยากร 

ปุาไม้ท่ี 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขา  

 4. ยานพาหนะ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และเทคนคิการดูแลบริหารพ้ืนท่ี   

 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 

1. การเกิดไฟปุาในพ้ืนท่ีปุาพรุ 

2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหนา้ท่ี(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบตอ่การปฏิบัตงิานดา้นปูองกันรักษาปุา) 

3. ขาดยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 

ทันสมัยในการปฏิบัตงิาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

1. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานด้านปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันรักษาปุาและควบคุมหมอกควัน 

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการปูองกันไฟปุา โดยการมีสว่นร่วมทุกภาคส่วน 

4. ก ากับดูแลและตดิตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 

5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมตอ่การน ามาใช้ประโยชน์ 

6. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน 

 

หลักฐานอ้างอิง :- 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 11 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 2.1 จ านวนการจัดหาทีดิ่นให้ผู้ยากไร้ 

 ค าอธิบาย :ปุาสงวนแห่งชาติ หมายถึง ปุาสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซ่ึงเป็น
เปูาหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เปูาหมาย ๖,๐00ไร่ ซ่ึงแยกเป็น ปุาสงวนแห่งชาติปุาเบตง  ม.๖ ต.

ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เน้ือที่ ๑,7๑๕-๒-๑๘ ไร่ ปุาสงวนแห่งชาติปุาเบตง ท้องที่อ าเภออัยเยอร์เวง อ .เบตง จ .

ยะลา เน้ือที่ ๒๑๑๒-๓-๒๒ ไร่ และปุาสงวนแห่งชาติปุาบองอ ม.๔  ต.บองอ  อ.ระแงะ  จ. นราธิวาส  เน้ือที่ ๑,๕๓๖-๒-๐๖ 

ไร่ รวมเน้ือที่ทั้งหมด ๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 

  โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายช่ือ และผัง

แปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรทีดิ่นและปาุไม้ ในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดที่ดิน

ภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาทีดิ่น วัดผลการด าเนินงานจากจ านวนพ้ืนที(่ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน

จังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

 พ้ืนที่ปุาไม้ถาวร หมายถึง พ้ืนที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นปุาไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันที่  14 พฤศจิกายน 2504 

หลังจากน้ันมีการส ารวจและพิจารณาตามข้ันตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสม

ของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีท่ีถู่กจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพ้ืนทีส่่วนใดที่จะรกัษาไว้เป็นปุาไม้

ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติให้รักษาไว้เป็นปุาไม้

ถาวร พ้ืนที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมปุาไม้เพ่ือด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป พ้ืนที่ปุาไม้ถาวรที่

ด าเนินการน้ีเป็นพ้ืนที่ตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวรที่ไ ด้รับ

งบประมาณในป ีพ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีฐานข้อมูล ที่เป็นปัจจบุนั เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน

และปุาไม้ในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวรได้อยา่งเปน็ระบบและลดปญัหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรพัยากรที่ดินและปุาไม้ระหว่าง

รัฐกับราษฎรในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร ดังน้ี 

1.  ส ารวจ ตรวจสอบสภาพปุาและการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเน้ือที่ทั้งหมดของสภาพปุาที่เหลืออยู่ 

และจ านวนเน้ือที่รวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้ 

2.  ส ารวจการถือครองพ้ืนทีปุ่าไม้ถาวรเพ่ือให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ปาุไม้ถาวรทั้งหมดน้ัน ใครเป็นผู้ใช้/

ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพ้ืนที่ 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 12 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
-ปุาสงวนฯ ๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 

 
-ปุาสงวนฯ ๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.1 จ านวนการจัดหาท่ีดินให้ผู้ยากไร้ 

 

 

-ปุาสงวนฯ ๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 

 
-ปุาสงวนฯ ๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 

 
  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ : 

   ส่วนจัดการท่ีดนิปุาไม้ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงาน

ผลการปฏิบัตงิานประจ าเดอืน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแห่งชาต ิ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 

1.เพ่ิมศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานดานการจัดการทรัพยากรท่ีดนิปุาไม้ 

2.สนับสนุนเจ้าหนา้ท่ีท่ีสามารถใช้ภาษาท้องถิ่นได้ 

3.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการจัดท่ีดนิท ากินให้ชุมชนให้ชุมชนทราบ 

4.ก ากับดูแลและตดิตามผลการด าเนนิคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 

5.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมตอ่การน ามาใช้ประโยชน์ 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 13 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

6.น าเทคโนโลยีมาเพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 

ความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ 

หลักฐานอ้างอิง : 

แนวทางการด าเนนิงานในการจัดท่ีดนิท ากินให้ชุมชน ตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 14 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 2.๒ ตัวช้ีวัดการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

 ค าอธิบาย :ปุาสงวนแห่งชาติ หมายถึง ปุาสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซ่ึงเป็น
เปูาหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เปูาหมาย ๖,๐00ไร่ ซ่ึงแยกเป็น ปุาสงวนแห่งชาติปุาเบตง  ม.๖ ต.

ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เน้ือที่ ๑,7๑๕-๒-๑๘ ไร่ ปุาสงวนแห่งชาติปุาเบตง ท้องที่อ าเภออัยเยอร์เวง อ .เบตง จ .

ยะลา เน้ือที่ ๒๑๑๒-๓-๒๒ ไร่ และปุาสงวนแห่งชาติปุาบองอ ม.๔  ต.บองอ  อ.ระแงะ  จ. นราธิวาส  เน้ือที่ ๑,๕๓๖-๒-๐๖ 

ไร่ รวมเน้ือที่ทั้งหมด ๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 

  โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายช่ือ และผัง

แปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรทีดิ่นและปาุไม้ ในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดที่ ดิน

ภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาทีดิ่น วัดผลการด าเนินงานจากจ านวนพ้ืนที(่ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน

จังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

 พ้ืนที่ปุาไม้ถาวร หมายถึง พ้ืนที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นปุาไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันที่  14 พฤศจิกายน 2504 

หลังจากน้ันมีการส ารวจและพิจารณาตามข้ันตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสม

ของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีท่ีถู่กจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพ้ืนทีส่่วนใดที่จะรกัษาไว้เป็นปุาไม้

ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติให้รักษาไว้เป็นปุาไม้

ถาวร พ้ืนที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมปุาไม้เพ่ือด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป พ้ืนที่ปุาไม้ถาวรที่

ด าเนินการน้ีเป็นพ้ืนที่ตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวรที่ไ ด้รับ

งบประมาณในป ีพ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีฐานข้อมูล ที่เป็นปัจจบุนั เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน

และปุาไม้ในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวรได้อยา่งเปน็ระบบและลดปญัหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรพัยากรที่ดินและปุาไม้ระหว่าง

รัฐกับราษฎรในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร ดังน้ี 

1.  ส ารวจ ตรวจสอบสภาพปุาและการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเน้ือที่ทั้งหมดของสภาพปุาที่เหลืออยู่ 

และจ านวนเน้ือที่รวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้ 

2.  ส ารวจการถือครองพ้ืนทีปุ่าไม้ถาวรเพ่ือให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ปาุไม้ถาวรทั้งหมดน้ัน ใครเป็นผู้ใช้/

ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพ้ืนที่ 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 15 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๒.๒.๑ ร้อยละการด าเนนิการ

ตามแผนการสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชน 

๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ : 

   สร้างความเข้าใจและความชัดเจนให้ประชาชนได้รับรู้ในการด าเนนิงานขององค์กร 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 

1. บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ 

2. สื่อและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน - 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 

1. ความรับรู้และความเข้าใจของประชาชนท่ีแตกต่างกัน 

2. พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและยากท่ีจะเข้าถึง 

3. ความพร้อมของเจ้าหนา้ท่ี (ข้าราชการ) ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

 

หลักฐานอ้างอิง : - 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 16 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

แนวทางการด าเนนิงานในการจัดท่ีดนิท ากินให้ชุมชน ตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 17 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 2.๒. ตัวช้ีวัดการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

 ค าอธิบาย :ปุาสงวนแห่งชาติ หมายถึง ปุาสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซ่ึงเป็น
เปูาหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เปูาหมาย ๖,๐00ไร่ ซ่ึงแยกเป็น ปุาสงวนแห่งชาติปุาเบตง  ม.๖ ต.

ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เน้ือที่ ๑,7๑๕-๒-๑๘ ไร่ ปุาสงวนแห่งชาติปุาเบตง ท้องที่อ าเภออัยเยอร์เวง อ .เบตง จ .

ยะลา เน้ือที่ ๒๑๑๒-๓-๒๒ ไร่ และปุาสงวนแห่งชาติปุาบองอ ม.๔  ต.บองอ  อ.ระแงะ  จ. นราธิวาส  เน้ือที่ ๑,๕๓๖-๒-๐๖ 

ไร่ รวมเน้ือที่ทั้งหมด ๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 

  โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายช่ือ และผัง

แปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรทีดิ่นและปาุไม้ ในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดที่ดิน

ภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาทีดิ่น วัดผลการด าเนินงานจากจ านวนพ้ืนที(่ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน

จังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

 พ้ืนที่ปุาไม้ถาวร หมายถึง พ้ืนที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นปุาไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันที่  14 พฤศจิกายน 2504 

หลังจากน้ันมีการส ารวจและพิจารณาตามข้ันตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสม

ของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีท่ีถู่กจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพ้ืนทีส่่วนใดที่จะรกัษาไว้เป็นปุาไม้

ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติให้รักษาไว้เป็นปุาไม้

ถาวร พ้ืนที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมปุาไม้เพ่ือด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป พ้ืนที่ปุาไม้ถาวรที่

ด าเนินการน้ีเป็นพ้ืนที่ตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวรที่ไ ด้รับ

งบประมาณในป ีพ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีฐานข้อมูล ที่เป็นปัจจบุนั เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน

และปุาไม้ในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวรได้อยา่งเปน็ระบบและลดปญัหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรพัยากรที่ดินและปุาไม้ระหว่าง

รัฐกับราษฎรในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร ดังน้ี 

1.  ส ารวจ ตรวจสอบสภาพปุาและการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเน้ือที่ทั้งหมดของสภาพปุาที่เหลืออยู่ 

และจ านวนเน้ือที่รวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้ 

2.  ส ารวจการถือครองพ้ืนทีปุ่าไม้ถาวรเพ่ือให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ปาุไม้ถาวรทั้งหมดน้ัน ใครเป็นผู้ใช้/

ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพ้ืนที่ 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 18 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๒.๒.๒ ร้อยละการชี้แจง

ประเด็นส าคัญท่ีทันตอ่

สถานการณ์ (ถ้ามี) 

๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ : 

   - 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 

- 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 

- 

 

หลักฐานอ้างอิง : - 

- 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 19 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : ๔.๑ การพัฒนาวัตกรรมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(4.1.1) การพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพ้ืนท่ีบุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ค าอธิบาย : ก าหนดให้สว่นราชการเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น  
1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เ ป็นการคิด ริเร่ิม นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย 

เหมาะสมและทันตอ่สถานการณ์ รวมท้ังให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้
เป็นย่านนวัตกรรมเพ่ือผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นตน้ 

2. นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมท่ีน ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ 
การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการ
เคลื่อนท่ี การจดทะเบียนนติิบุคคลออนไลน ์ เป็นตน้ 

3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุง
กระบวน งานใหม่ (New Process) รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนนิงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหนว่ยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลตอ่
การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสว่นได้ส่วนเสียฝุายตา่งๆ เช่น PMQA (4.0) การจัดหนว่ยบริการ
รูปแบบพิเศษ เป็นตน้ 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- 

 

พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรม             
ตอ้งมีผลการประเมินตั้งแต ่ 10 

คะแนนขึน้ไป 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 20 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การพัฒนานวัตกรรมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน (1) การพัฒนา

ระบบปฏิบัติการค้นหาพืน้ท่ีบุกรุกด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

๑๐ 6 จุด 

 

  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ : 

   - 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 

- 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 

- 

 

หลักฐานอ้างอิง : - 

- 

 

 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 21 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย :1.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรงุการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม 

และตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตามกรณีตัวช้ีวัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และ

หน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธ์ิ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษ เพ่ือน ามาพิจารณาในการแต่งต้ัง จ่ายค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวม 

อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบ

สารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพ่ิมการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชน การลดข้ันตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังน้ี 

1.การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณให้ทกุส่วนราชการเริ่มด าเนินการ ทั้ง 3 กิจกรรมต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2560 

2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปญัหาการทจุรติ และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วน

ราชการเริ่มด าเนินการได้ด าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถเลือกเรื่องใดมาด าเนินการ

ก่อนหลังก็ได้  

3. ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย

คัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด าเนินการ  ใน 5 กลุ่ม ได้แก่  

   1) การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 3) การปูองกันและการ

แก้ไขปัญหาด้านทุจริต 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

การรายงานผล 

1.  การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการเริ่มรายงาน

ผลหรือรายงานความก้าวหน้า 

ด าเนินการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือนกันยายน 2561 ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน 

2การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟูาและการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเปน็ประจ าทกุเดือน ต้ังแต่เดือน

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

และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)  

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


การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 22 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนาประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตงิาน 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

 
  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ : 

   ก าหนดนโยบายและพัฒนาปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 

1. บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัตงิาน 

3. งบประมาณในการด าเนนิงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 

1. ความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติหนา้ท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

2. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ี 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 23 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

1. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเจ้าหนา้ท่ีให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานให้มีความรู้มากย่ิงขึน้ 

2. สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือใช้ในการปฏิบัตงิาน 

3. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ 

 

หลักฐานอ้างอิง : - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 24 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

               4.2.1 กิจกรรมการลดกระดาษ 

               ๔.๒.๒ Green Office 

ค าอธิบาย : 1.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรบัปรุงการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม 

และตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตามกรณีตัวช้ีวัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และ

หน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธ์ิ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษ เพ่ือน ามาพิจารณาในการแต่งต้ัง จ่ายค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวม 

อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบ

สารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพ่ิมการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชน การลดข้ันตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังน้ี 

1.การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณให้ทกุส่วนราชการเริ่มด าเนินการ ทั้ง 3 กิจกรรมต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2560 

2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปญัหาการทจุรติ และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วน

ราชการเริ่มด าเนินการได้ด าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถเลือกเรื่องใดมาด าเนินการ

ก่อนหลังก็ได้  

3. ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย

คัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด าเนินการ  ใน 5 กลุ่ม ได้แก่  

   1) การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 3) การปูองกันและการ

แก้ไขปัญหาด้านทุจริต 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

การรายงานผล 

1.  การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการเริ่มรายงาน

ผลหรือรายงานความก้าวหน้า 

ด าเนินการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือนกันยายน 2561 ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน 

2การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟูาและการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเปน็ประจ าทกุเดือน ต้ังแต่เดือน



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 25 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

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

และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)  

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนาประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตงิาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๗๐ 
 

  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ : 

   จ านวนปริมาณการสั่งซื้อกระดาษท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในแตล่ะเดอืน ตามมาตรการการลดการใช้กระดาษการ

ลดให้ขวดพลาสตกิถุงพลาสตกิ การลดการใช้ไฟฟูา การใช้น้ า การคัดแยกขยะ  

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 

1. บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัตงิาน 

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


การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 26 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

3. งบประมาณในการด าเนนิงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 

1. ความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติหนา้ท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

2. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

1. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเจ้าหนา้ท่ีให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานให้มีความรู้มากย่ิงขึน้ 

2. สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือใช้ในการปฏิบัตงิาน 

3. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ 

 

หลักฐานอ้างอิง : - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 27 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

               4.2.1 กิจกรรมการลดกระดาษ 

               ๔.๒.๒ Green Office 

ค าอธิบาย :1.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรงุการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม 

และตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตามกรณีตัวช้ีวัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และ

หน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธ์ิ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษ เพ่ือน ามาพิจารณาในการแต่งต้ัง จ่ายค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวม 

อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบ

สารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพ่ิมการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชน การลดข้ันตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังน้ี 

1.การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณให้ทกุส่วนราชการเริ่มด าเนินการ ทั้ง 3 กิจกรรมต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2560 

2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปญัหาการทจุรติ และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วน

ราชการเริ่มด าเนินการได้ด าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถเลือกเรื่องใดมาด าเนินการ

ก่อนหลังก็ได้  

3. ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย

คัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด าเนินการ  ใน 5 กลุ่ม ได้แก่  

   1) การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 3) การปูองกันและการ

แก้ไขปัญหาด้านทุจริต 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

การรายงานผล 

1.  การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการเริ่มรายงาน

ผลหรือรายงานความก้าวหน้า 

ด าเนินการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือนกันยายน 2561 ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน 

2การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟูาและการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเปน็ประจ าทกุเดือน ต้ังแต่เดือน



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 28 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

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

และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)  

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนาประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตงิาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๗๐ 
 

  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ : 

   จ านวนปริมาณการสั่งซื้อกระดาษท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในแตล่ะเดอืน ตามมาตรการการลดการใช้กระดาษการ

ลดให้ขวดพลาสตกิถุงพลาสตกิ การลดการใช้ไฟฟูา การใช้น้ า การคัดแยกขยะ  

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 

1. บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัตงิาน 

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


การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 29 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

3. งบประมาณในการด าเนนิงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 

1. ความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติหนา้ท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

2. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

1. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเจ้าหนา้ท่ีให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานให้มีความรู้มากย่ิงขึน้ 

2. สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือใช้ในการปฏิบัตงิาน 

3. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ 

 

หลักฐานอ้างอิง : - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 30 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : ๕.๑ การจัดท าและการด าเนนิการตามแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

 ค าอธิบาย : 
 

1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดข้ึนจรงิในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ

ส่วนราชการ จากระบบ GFMIS 

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

โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ (3) โครงการมีความสอดคล้อง

กับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบายรัฐบาลส าคัญ/ นโยบายเร่งด่วน       การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 

 สูงกว่าเปูาหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ต้ังแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยูใ่น

ระดับดีมาก (ต้ังแต่  90-100 %) 

 เป็นไปตามเปูาหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ต้ังแต่ 90-100%) 

และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ต้ังแต่ 90-100%) และในกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ใน

ระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบกิจ่ายอยูใ่นระดับปรบัปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถือว่าเป็นไปตามเปูาหมาย  

 ต่ ากว่าเปูาหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยูใ่นระดับปรบัปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยูใ่น

ระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 31 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

วัดผลการด าเนนิงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการในช่วง 6 เดอืนแรก ตามหลักเกณฑ์

ท่ีก าหนด 
 

การวัดสมรรถนะในการส่งมอบ
ผลผลิตและการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณเพ่ือแสดงถึงศักยภาพ
ของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 
 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การจัดท าและด าเนนิการตาม

แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติ 

๙๐-100% ๙๐-100%   

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ : 

   ปฏิบัตงิานตาแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับ    

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 

1.งบประมาณท่ีได้รับตามแผนงานนัน้ๆ 

2. บุคคลากรท่ีด าเนนิการตามแผนงานนัน้ๆ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 

1. การท างานท่ีมีอุปสรรคไม่เป็นไปตามแผน 

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู่ความสามารถ 

3. งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 32 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

กรมป่าไม้ : 

1. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตามแผนงานนัน้ๆ 

2. เสริมสร้างบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้ตรงกับแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับ 

หลักฐานอ้างอิง : - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 33 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 5.2 การด าเนนิการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

ค าอธิบาย :ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการที่มีการปรับเปล่ียนแนวคิดและวธีิการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม ( transform) ให้

สามารถเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจและเปน็ทีพ่ึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยการท างานของ

ภาครัฐต้องมุ่งสู่การเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน  (Open & Connected Government) การท างานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

(Citizen-Centric Government) และการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

2.  การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เปูาหมายที่ส าคัญประการหน่ึง คือ การปรับเปล่ียนสู่

รัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) เพ่ือให้ภาครัฐมีความคล่องตัวกระชับมากข้ึน มีการผ่องถ่ายภารกิจที่ไ ม่

จ าเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านที่

ส าคัญ คือ 

 

     1) Structure การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้สอดรับกับบทบาทภารกิจใหม่ 

     2) Process Redesign การปรับปรงุกระบวนการท างานให้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการ

บน Digital Platform  

     3) Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ 

     4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก าลังให้สอดรับกับการปรับบทบาทภารกิจและการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่

โดยใช้ Digital Platform  

3.  การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) ตามตัวช้ีวัดน้ีประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญการเช่ือมโยงภารกิจของกระทรวงกับนโยบายที่ส าคัญ

ของประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ที่มีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง การ

วิเคราะห์ขีดความสามารถ (organization capacity) ของกระทรวงในการเตรยีมพร้อมเพ่ือขับเคล่ือนภารกิจ การวิเคราะห์บทบาท

หน้าที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคตโดยการก าหนด Value Proposition, Portfolio Analysis, Business Model และการปรับ

บทบาทไปสู่ Government 4.0 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม เป็นการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมในปัจจุบันทั้งส่วนภารกิจหลัก ( Core 

function) และภารกิจรอง (Non-core function) เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอการปรับเปล่ียนบทบาทภารกิจของกรม โดยมีเปูาหมายหลักให้

หน่วยงานรัฐมีความคล่องตัว ทั้งในส่วนโครงสร้างหน่วยงานที่มีความกระชับคล่องตัวต่อการปรับเปล่ียน กระบวนการท างานที่ใช้ 

digital platform เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บรกิารในอนาคต การปรับเปล่ียนกฎหมายให้เอื้อต่อสภาพการท า

ธุรกิจในปัจจุบันและโลกดิจิทลัอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้รองรับต่อการท างานในบทบาทภารกิจและรปูแบบการท างาน



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 34 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ใหม่ของหน่วยงาน 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของกรมในปัจจุบนั อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจหน้าที่และอ านาจ ประเด็นยุทธศาสตร์

กฎหมายในความรับผิดชอบ โครงสร้างและอัตราก าลัง เป็นต้นรายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ 1200/ว 

24 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560  

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การภายในวันท่ี 3๐ กันยายน 
2561 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การท่ีได้ปรับปรุง
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอของ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2561 

 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การด าเนนิการจัดท าแผน

ปฏิรูปองค์การ 

- - -  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ : 

   ด าเนนิการตามแผนงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 

1. งบประมาณท่ีได้รับตามแผนงานนัน้ๆ 

2. บุคคลากรท่ีด าเนนิงานตามแผนงานนัน้ๆ 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 35 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 

1. งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอในการปฏิบัตงิาน 

2. จ านวนบุคลากรท่ีไม่เพียงพอตอ่การปฏิบัตงิาน 

3. ขาดเคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการด าเนนิการตามแผนงานนัน้ๆ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

1. เพ่ิมงบประมาณในการด าเนนิงาน 

2. เพ่ิมจ านวนบุคลากรในการปฏิบัตงิาน 

3. น าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการด าเนนิงาน 

หลักฐานอ้างอิง : - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 36 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 5.3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน) 

ค าอธิบาย : 1. ด าเนนิการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัตงิานควบคุมไฟปุา โดยการจ้างพนักงานค่าตอบแทน

ต าแหนง่พนักงานดับไฟปุาประจ าศูนย์สง่เสริมการควบคุมไฟปุาและหนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟปุา อุปกรณ์

และเคร่ืองมือดับไฟปุาจัดประชุมและฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎีและวิชาการด้านไฟปุา

ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัตงิานควบคุมไฟปุาพร้อมปฏิบัตงิานสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนต่างๆใน

การควบคุมไฟปุา  

2.  ด าเนนิการออกประกาศกรมปุาไม้เพ่ือก าหนดมาตรการในการปูองกันและควบคุมไฟปุาและห้ามเข้าบุกรุก

ยึดถอืครอบครองพ้ืนท่ีปุาท่ีเสียหายจากการเกิดไฟปุา รวมท้ังมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณี

เผาปุาและยึดถอืครอบครองพ้ืนท่ีปุา 

3.  ด าเนนิการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ตามโครงการรณรงค์ลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมปุาไม้ การรณรงค์วัน

ปลอดพิษจากไฟปุา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ปูายประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารเผยแพร่ การจัด

นทิรรศการการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศกึษา และประชาชน  

4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุาในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟปุา เพ่ือให้สามารถด าเนินการ

ปูองกันและควบคุมไฟปุาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเค รือข่าย โดยจัด เตรียมอุปกรณ์ดับไฟปุา ฝึกอบรม

อาสาสมัครควบคุมไฟปุา จัดตัง้ชุดเฉพาะกิจเคลื่อนท่ีเร็วท าการลาดตระเวนและควบคุมไฟปุา 

5.  ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหนา้ท่ีอาสาสมัครปูองกันและควบคุมไฟปุา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในพ้ืนท่ี ให้

มีความรู้ดา้นทฤษฎี และวิชาการด้านปุาไม้ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัตงิานควบคุมไฟปุา 

6.  จัดท าแนวกันไฟในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดไฟปุา 

7.  จัดตัง้ชุดเฉพาะกิจเคลื่อนท่ีเร็วในการควบคุมไฟปุา (เหย่ียวไฟ) เพ่ือลาดตระเวนและควบคุมไฟปุา 

8.  ด าเนนิการสนธิก าลังร่วมกับเจ้าหนา้ท่ีหนว่ยงานต่างๆ ในการปูองกันและควบคุมไฟปุา 

9.  ประสานองค์กรส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเลีย้งให้ความรู้ดา้นวิชาการและฝึกทักษะการปูองกัน

และควบคุมไฟปุาให้ อปท. เกิดความเข้มแข็ง สามารถด าเนนิการปูองกันและควบคุมไฟปุาด้วยตนเอง 

10. น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัตงิานปูองกันและควบคุมไฟปุา รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูล 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 37 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

11. ศกึษาพัฒนาเพ่ือหาแนวทาง รูปแบบ วิธีการในการปูองกันและควบคุมไฟปุา 

12. จัดซื้อยานพาหนะครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาด 2 ตัน 4 ล้อ รถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ

ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร และเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ รวมท้ังก่อสร้างศูนย์สง่เสริมการควบคุมไฟปุา 

13. จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟปุา เสื้อปฏิบัตงิานควบคุมไฟปุา เคร่ืองเปุาลม และอื่นๆ สนุบสนุนหนว่ยงาน 

14. ตรวจตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานของหนว่ยและศูนย์สง่เสริมการควบคุมไฟปุา 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ด าเนินการตามข้ันตอนระหว่าง ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561 ได้
ครบถ้วน      ร้อยละ 50 

ด าเนนิการตามขั้นตอน                                  
ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 2561 ได้

ครบถ้วนร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(กิจกรรมปูองกันไฟปุาและ

ควบคุมหมอกควัน) 

100 ไร่ 

 

-   

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ : 

- 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 

หนา้ 38 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

( .......... ) รอบท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561        

( ...... ) รอบท่ี 2 ตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

      

- 

 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 

- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 

กรมป่าไม้ : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 


