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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรพัยากรปา่ไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส 
กรมป่าไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัตริาชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function Base)  

1. การด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ 
หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

2. การด าเนินงานตามกฎหมาย  
3. การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี  
4. การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 ตัวชี้วัด 
(5+1 บังคบั) 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลาย
หน่วยงาน (Agenda Base)    
(ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วัด)                                                         

1. การด าเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
2. การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรปูประเทศ 
3. การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

จากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการ   

4.  การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 
5. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  

(บังคับเฉพาะส่วนราชการ) 

3.   ประสิทธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด  
(Area Base)  
(ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)                       

1. การด าเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมภิาค จังหวัด  
 กลุ่มจังหวัด 

2.  การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง/จังหวัด  
 (Function-Area KPIs) 

4.   ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation Base) 

 
 
 
 
 
  

1.  การพฒันานวัตกรรม 
    โดยเสนอข้อเสนอฯ ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น 

1.1 นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่ม 
นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อ 
สถานการณ์ รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรมเพ่ือ
ผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมไทย เป็นต้น 

1.2. นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่
น ามาใช้พฒันาและสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรบัปรุง
บริการหรือสรา้งบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ 
การให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่  
การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 

1.3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational  
Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่  
(New  Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการ

2 ตัวชี้วัด 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 

จัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่ง
ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ  เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ เป็นต้น 

2.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 
1 งาน/1 กิจกรรม เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั้นตอนการท างานและ
ปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน  

5. ศักยภาพในการด าเนินการของสว่นราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 
 

1.  การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ  
1.1  การจัดท าแผนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.2  ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส 
1.3  เทียบกับการใช้จา่ยเงินงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ   
      GFMIS 

2.  การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ  

 2 ตัวชี้วัด 
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กรมป่าไม ้

วิสัยทัศน์ 

▪ บริหารจัดการพื้นท่ีป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นท่ี
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

▪ ป้องกัน และรักษาพื้นท่ีป่าไม้ให้คงอยู่ 

▪ บริหารจัดการท่ีดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

▪ เพิ่มและฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

▪ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

▪ วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

▪ เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมท้ัง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

▪ ป้องกันรักษาพื้นท่ีป่าท่ีเหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

▪ ฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พื้นท่ีสีเขียว 

▪ แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นท่ีป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

▪ สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

▪ บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

▪ การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 

▪  
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ตัวช้ีวัดกรมป่าไม ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปา่ไม้ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 
1.1.2 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 
1.1.3 จ านวนพ้ืนที่การปลูกฟ้ืนฟูป่า 

ปม/อส/ทช 
หน่วยงาน ปม. : 
- ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
- ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
- ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

1.2  การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์  - ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

1.3   จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน - ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    

2.1 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน - ส านักบริหารกลาง 

   2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่
ประชาชน 

 

   2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)  

2.2   จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร ้ - ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
 

2.3  ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่น าเขา้ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
(Agenda ส าคัญที่รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรี ก าหนด)  

- ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบน้ี  

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม - ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
- ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม 

องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ส านักแผนงานและสารสนเทศ และหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานรับผิดชอบแผน 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้1 
 

 
องค์ประกอบที่ 1ประสิทธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าท่ีปกติ หรืองานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล

หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

 แผนฯ  และเอกส าร

รายจ่ายงบประมาณ 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่ ม

จ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศ 

1 .1 .1  จ าน วนพื้ น ท่ี ป่ า ไม้  – 

ส ารวจจากภาพจ่ายดาวเทยีม 

     

 

จังหวัดนราธวิาส -  642,613.75 ไร่ 642,613.75 ไร่ 642,613.75 ไร่ 

จังหวัดยะลา -  603,427.75 ไร ่ 603,427.75 ไร ่ 603,427.75 ไร ่

รวม -  1,228,014.50 ไร่ 1,228,014.50 ไร่ 1,228,014.50 ไร่ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 1,228,014.50 ไร่ 
 

 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61            1,228,014.50 ไร่ 

             



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้2 
 

 

 

ค าอธบิาย: 

 

 

▪ พิจารณาจากพืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ , กรม

อุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ,ภาพถ่ายดาวเทยีม 

landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทยีม sentinel-2 

▪ นิยามพื้นท่ีป่าไม้ท่ีใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพืน้ท่ีป่าไม้ หมายถึง พืน้ท่ีปกคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจ าแนก ได้ว่าเป็น

ไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหนิท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีท่ีจ าแนกได้ว่า

เป็นพื้นท่ีป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นท่ีท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม้   

สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

▪ การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา ร่ว มกับเทคนิคและวิธีการทางด้าน

สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้

ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพืน้ท่ี ท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงของพืน้ท่ีป่าไม้ 

 

เงื่อนไข: ▪ ต้องรักษาจ านวนป่าไม้ในพื้นท่ีวิกฤต 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดน่ าน จังหวัดพะเยา จังหวัด

ตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสงขลา และจังหวัดกระบ่ี ใหเ้พิ่มข้ึนหรือคงท่ี 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : ▪ ส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้ 

▪ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

▪ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้3 
 

 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

 เอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.1.2จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้-เข้าครอบครอง 

 

๒,0๘๙-๓-86 

ไร่ 
1,๕7๖-1-๙๓ 

ไร่ 

32-0-93 

ไร่ 

๗๓-๑-๘๒ 

 ไร่ 

 

 

การก าหนดคา่เป้าหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

800 ไร่ ๑,๖00 ไร่ 
 

 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      800 ไร่      ๗๓-๑-๘๒ไร่ 

             



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้4 
 

ค าอธิบาย: 

 

 

▪ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนและเข้าครอบครอง  

▪ จ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ เจ้าหนา้ท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นท่ีโดย

การด าเนินการ 

1) ตามมาตรา 25 แหง่พระราชบัญญัตป่ิาสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

เงื่อนไข: 

 

▪  

 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้5 
 

 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

 

 

 

 

 

 

 1.1.3 จ านวนพืน้ทีก่ารปลูกฟืน้ฟูป่า 3,136  

ไร่ 

4,375  

ไร่ 

6,653 

ไร่ 

๑,๘๐๐ไร่ -พืน้ที่เป็นป่าที่

ปลูกใหม ่

 

การก าหนดคา่เป้าหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

  ปลูกป่าได้ 1,800 ไร่ 
 

 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 

61 
            

             



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้6 
 

 

 

ค าอธบิาย: 

 
 

▪ การปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจัดการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกท าลายและป่าท่ีเสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสอดคล้องกับหลักวชิาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี ้ 

1)  ปฏิบัติตามข้ันตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพื้นท่ีและชนิดพันธุ์ไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับชนิดป่า เช่น ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง         

ป่าดิบเขา ป่าดิบชืน้ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น  

2)  บ ารุงรักษา เช่น การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ การก าจัดวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการ  ใหม้ีอัตราการรอดตายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า 

▪ ด าเนินการในพืน้ท่ีในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  

 

เงื่อนไข: -  

 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : - ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้7 
 

 

 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

 

 

 

 

แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณ

รายจ่าย 

1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ท่ีเอกสารสิทธิ์ 838  

ไร ่

2,901 

ไร ่

๑00 

ไร ่

๑00  ไร่  

 

ค าอธบิาย: 

 
 

▪ การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกสารสิทธิ์ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น ท่ีเป็นไม้มีค่าท่ีมีรอบตัดฟันยาว (10 ปีข้ึนไป) ในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดิน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ท่ีปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อ

ความสมดุลของระบบนิเวศ 

▪ ผลการด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสนับสนุน

กล้าไม้ 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ เมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว ต้องมีอัตราการรอดตาย 

เฉลี่ยร้อยละ 90 ข้ึนไป ในปีท่ี 1-3  ร้อยละ 85 ข้ึนไป ในปีท่ี 4 และร้อยละ 80 ข้ึนไป ในปีท่ี 5 โดยให้ปลูกต้นไม้รอบตัดฟันยาวในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตาม

โครงการฯ ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 

▪ ข้ันตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพืน้ท่ี เตรียมพืน้ท่ี เตรียมชนิดพันธุไ์ม้ท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วม

โครงการ  สอดคล้องตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลท่ีเหมาะสม บัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ ได้แก่ กระซิก , กระพี้เขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ่, กันเกรา, 

เค่ียม, เค่ียมคะนอง, จ าปาป่า, ชิงชัน,  แดง, ตะเคียนชันตาแมว, ตะเคียนทอง, ตะเคียนหิน, ตะแบกนา, ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสือ

โคร่ง, ประดู่ป่า 

 

เงื่อนไข: -  



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

  1.3 จ านวน Hotspot ท่ีลดลงในพืน้ท่ีป่าสงวน ๔ - - ต่ ากว่า 

๑๐ จุด 

แยกเป็นรายจังหวัด 

คือ 

1.จังหวัดนราธวิาส 

4 จุด 

2.จังหวัดยะลา  

๐ จุด (ข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

25๕๘) 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ต่ ากว่า ๖ จุด ต่ ากว่า ๑๐ จุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 

61 
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 หนา้9 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธบิาย: 

 
 

▪ จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ดาวเทียมระบบ Modisในการตรวจหาจุดความ

ร้อนจากไฟป่า โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา       

ในรูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรองข้อมูลจุดความร้อนท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 

www.forest.go.th/wildfire และ Application Line ไปยังหนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป 

 

 

เงื่อนไข: -  

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : - ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงาน

ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

  2.1 จ านวนการจัดหาท่ีดนิใหผู้้ยากไร้ - -ป่าสงวนฯ  

732-3-80 ไร่ 

 

- -ป่ า ส ง ว น ฯ 

๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 

 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 จ านวนการจัดหาท่ีดนิใหผู้้ยากไร้  ๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 

 

 

 

 

 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี ๖๑            ๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 
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ค าอธบิาย: 

 

 

▪ ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายแผนปฏิบัติงานประจ า ปีงบประมาณพ.ศ. 

2561 เป้าหมาย ๖,๐00ไร่ ซึ่งแยกเป็น ป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง  ม.๖ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เนื้อท่ี ๑,7๑๕-๒-๑๘ ไร่ ป่าสงวนแหง่ชาติป่าเบตง 

ท้องท่ีอ าเภออัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เนื้อท่ี ๒๑๑๒-๓-๒๒ ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าบองอ ม.๔  ต.บองอ  อ.ระแงะ  จ. นราธิวาส  เนื้อท่ี ๑,๕๓๖-๒-๐๖ 

ไร่ รวมเนื้อท่ีท้ังหมด ๕,๓๖๔-๓-๔๖ ไร่ 

▪  โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงท่ีดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงท่ีดิน ตามโครงการจัด การ

ทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ ในบริเวณพื้นท่ีด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดท่ีดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหา ท่ีดิน วัดผลการ

ด าเนินงานจากจ านวนพืน้ท่ี(ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

▪ พืน้ท่ีป่าไม้ถาวร หมายถึง พื้นท่ีท่ีก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 หลังจากนั้นมีการส ารวจและพิจารณาตาม

ข้ันตอนของการจ าแนกประเภทท่ีดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การถือครองท่ีดิน การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีท่ีถูกจ าแนกไว้ประกอบการ

พิจารณาว่ามีพื้นท่ีส่วนใดท่ีจะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นท่ีจัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนท่ีมีมติให้รักษาไว้

เป็นป่าไม้ถาวร พื้นท่ีดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพื่อด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป พื้นท่ีป่าไม้ถาวรท่ี ด าเนินการนี้เป็นพื้นท่ีตาม

โครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลท่ีดิน และแผนท่ีขอบเขตท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ถาวรท่ีได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีฐานข้อมูล 

ท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ในพื้นท่ีป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการ ใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ท่ีดนิและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพืน้ท่ีป่าไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพืน้ท่ีป่าไม้ถาวร ดังนี้ 

1.  ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ถาวร เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลจ านวนเนื้อท่ีท้ังหมดของสภาพป่าท่ีเหลืออยู่ และจ านวนเนื้อท่ีรวมท้ังหมดของการใช้

ท่ีดนิในพืน้ท่ีป่าไม้ 

2.  ส ารวจการถือครองพื้นท่ีป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลวา่ในการจ าแนกการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ถาวรท้ังหมดนั้น ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการ

ส ารวจ-รังวัดแปลงท่ีดนิผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพืน้ท่ี 
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3.  ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีมีในพื้นท่ี ท้ังนี ้น าข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการ

ด าเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดนิและป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าไม้ถาวรต่อไป 

โดยวัดจากจ านวนพืน้ท่ี (ไร่) ท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธวิาส รายงานผลการปฏิบัติงานใหก้รมป่าไม้ทราบ 

 

 

 

เงื่อนไข: - 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดบังคับ 

(มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11 

ตุลาคม 2559 เรื่อง แนว

ทางการสร้างความรับรู้ความ

เข้าใจแก่ประชาชน) 

2.2ตัวข้ีวัดการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

 

 

     

 

ค าอธบิาย: 1.  เป็นตัวชีว้ัดบังคับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ

ต่างๆ  ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าท่ี

และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ      ท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนว่ยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

2.  ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัดย่อย ได้แก่  

▪ ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

▪ ร้อยละการชีแ้จงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

3.  เจ้าภาพตัวชี้วัด ประกอบด้วย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ส านักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center: PMOC)] และ 

กรมประชาสัมพันธ์ 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

  2.2.1ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชน 

- 100 100 100  

 

การก าหนดคา่เป้าหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง 

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

ด าเนินการตามแผนฯ 

ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 2561 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

      

 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      ร้อยละ 50      100 

             

ค าอธบิาย: 

 

 

▪ เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการเปรยีบเทียบกับแผนการการสร้างความรับรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชนโดยประเมินจากปริมาณ/ จ านวนคร้ัง ในการเผยแพร่ ตามประเภทของสื่อ

ตามช่องทางต่างๆ ตามแผนในรายเดือน  

เงื่อนไข: - 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : - ส่วนอ านวยการ 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

  2.2.2ร้อยละการชีแ้จงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อ

สถานการณ์ (ถ้ามี) 

- - - 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

ส านักโฆษก PMOCและกรมประชาสัมพันธ์

แจ้งประเด็นข่าว ระยะเวลาการชี้แจง และ

หน่วยงานท่ีคาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วน

ราชการ 

ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิ บัติตาม

ประเด็นข่าวท่ีจะต้องชีแ้จง 

ส่วนราชการชีแ้จงประเด็นข่าว 

- ประเด็นข่าวท่ีชีแ้จง 
- รายละเอียด/เนื้อหาการชีแ้จง 
- วัน เวลา ท่ีชีแ้จง 
- ช่องทางการเผยแพร่ 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 
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ค าอธบิาย: 

 

 

▪ เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการ ในการชีแ้จงประเด็นข่าวท่ีทันต่อสถานการณ์  โดยประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชีแ้จงประเด็น

ข่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มีการชีแ้จงประเด็นข่าวท่ีครบถ้วนและตรงประเด็น และช่องทางการเผยแพร่ ใหไ้ด้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบของการประเมิน 

 

ตรงเวลา เน้ือหาการชี้แจงตรงประเด็น ช่องทางการเผยแพร่ 

ประเด็น คะแนน ประเด็น คะแนน ประเด็น คะแนน 

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

เกิน 1 วัน หรือ ไม่ตอบ 0 คะแนน ตรงบางประเด็น  0.5 คะแนน 1 หรือ 2 ช่องทาง 0.5 คะแนน 

ไม่ตรงประเด็น  0 คะแนน ไม่มีการเผยแพร ่ 0 คะแนน 

▪ ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินตอ้งมีการชีแ้จงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คือ 1 วันท าการ และมีคะแนนการประเมิน 1.50 คะแนนข้ึนไป 

 

 

 

เงื่อนไข: ▪ กรณีท่ีสว่นราชการชีแ้จงข่าวไม่ทันต่อเวลาและ/หรือไม่ระบุช่องทางการเผยแพร่ถือวา่ไม่ผ่านการประเมิน โดยไม่ตอ้งพิจารณาคุณภาพข่าว 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : - ส่วนอ านวยการ 

 

 

 
 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 
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องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

       กรมป่าไม้ไมม่ี

ตัวชีว้ัดใน

องค์ประกอบนี้ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
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เป้าหมายปี 61             

             

ค าอธบิาย:  

เงื่อนไข:  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 
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องค์ประกอบท่ี 4ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อ

ไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

  4.1 การพัฒนานวัตกรรมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

(1) การพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพืน้ท่ีบุกรุกด้วย 

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

-  -  -  ๑0 ข้ึนไป  

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

-  พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรม 

ต้องมีผลการประเมินตัง้แต่ ๑0 คะแนนข้ึนไป 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 
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ค าอธบิาย: 

 

 

ก าหนดให้สว่นราชการเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น  

1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (PolicyInnovation) เป็นการคิดริเริ่ม นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมท้ังใหม้ีความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองใหเ้ป็นย่านนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น 

2. นวัตกรรมให้บริการ (ServiceInnovation) เป็นนวัตกรรมท่ีน ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อ

ยกระดับประสิทธภิาพการใหบ้ริการประชาชน เช่น หนว่ยบริการเคลื่อนท่ี การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 

3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (AdministrativeorOrganizationalInnovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวน งานใหม่ (NewProcess) รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่ งผลต่อการ

ปรับโครงสร้างความสัมพันธร์ะหว่างผู้มีสว่นได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เช่น PMQA(4.0) การจัดหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 

 

การประเมินประสิทธภิาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมจะพิจารณาจาก 

1.  การแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของการแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นนวัตกรรมดังนี้ 

1.1  ต้องเป็นข้อเสนอท่ีมีลักษณะเป็นนวัตกรรม 

(นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธ ีและรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน และการใหบ้ริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อ

ยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาประสิทธภิาพ ประสิทธผิล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(ท่ีมา: ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) )) 

1.2  ต้องเป็นเรื่องท่ีสว่นราชการยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน 

1.3  ต้องเป็นนวัตกรรมท่ีด าเนินการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนัน้ 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้20 
 

 

2.คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)ประกอบด้วย ความครบถ้วนของเนื้อหาและคุณภาพของนวัตกรรม  

2.1  ความครบถ้วนของเนื้อหา ประกอบด้วยหลักการ เหตุผล ความจ าเป็น วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง และผลลัพธท่ี์เกิดข้ึนจริงอย่างเป็น

รูปธรรม 

2.2  คุณภาพของนวัตกรรม ประกอบด้วย การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งท่ีเป็นประเด็นปัญหา และคว าม

ต้องการท่ีจะปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีสอดรับต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แสดงใหเ้ห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ท่ี

แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน และมีหลักฐานการด าเนินงานจริง ข้อมูลอ้างอิงท่ีชัดเจน 

 

เงื่อนไข: ก าหนดให้สว่นราชการส่งขอ้เสนอนวัตกรรม ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 256๑ 

กรมป่าไม้สง่ “การพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพืน้ท่ีบุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” เป็นข้อเสนอนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : - ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธวิาส 

- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 

 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 

 มติคณ ะรัฐมนตรี  วัน ท่ี  1  สิ งหาคม 

2560 และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 

 

 

4.2 การพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน  -  - - 80  

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ด าเนินกิจกรรมไดร้้อยละ 80 ด าเนินกิจกรรมไดร้้อยละ 80 
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     ร้อยละ 80      ร้อยละ 80 

             



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 
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1.มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม  

และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 เรื่องใหต้ิดตามกรณีตัวชีว้ัดเพื่อการปฏิรูปหัวหนา้หน่วยราชการ และหนว่ยราชการเชิงผลสัมฤทธ์ิ โดย

ใหเ้ป็นคะแนนพิเศษ เพื่อน ามาพิจารณาในการแต่งตั้ง จ่ายค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดใหส้่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานใหม้ีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ 

เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหนว่ยงาน การเพิ่มการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน การลดข้ันตอนการท างานและปริมาณงานท่ีซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี้ 

1.การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณใหทุ้กส่วนราชการเริ่มด าเนินการ ท้ัง 3 กิจกรรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 

2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ใหส้่วนราชการเริ่มด าเนินการได้ด าเนินการ

ภายในไตรมาสท่ีสอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถเลือกเรื่องใดมาด าเนินการก่อนหลังก็ได้  

3. ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 6 กิจกรรม เพื่อด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องท่ีด าเนินการ  

ใน 5 กลุ่ม ได้แก่  

   1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหวา่งหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 4) การเพิ่ม

ประสิทธภิาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

๔. การด าเนินการตามข้อสั่งการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้ง Green Office หน่วยงาน  

การรายงานผล 

1.  การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องการลดพลงังาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ใหส้่วนราชการเริ่มรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้า 

ด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และใหร้ายงานถึงเดือนกันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

2การลดพลังงาน ใหส้่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ ามันเชือ้เพลิงเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 

โดยด าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาหส์ุดท้ายของเดือนถัดไป (ไม่

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

 

3.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงาน ใหส้่วนราชการเริ่มรายงานผลตั้งแต่เดอืนท่ี

เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือนจนกระท่ังกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

4.  ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก าหนดผลผลิตตามข้อมูลพืน้ฐานของส่วนราชการและรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั้งแต่

เดือนท่ีเริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิน้สุดแผนการด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย การรายงานผล 

1.  การลดพลังงาน 

-  พลังงานด้านไฟฟ้า 

-  พลังงานด้านน้ ามัน

เชือ้เพลิง 

• ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัด 

ส่วนราชการระดับกรมท่ีจัดตัง้ข้ึนตาม

กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการท่ี

ตั้งขึน้เป็นหนว่ยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏใน

กฎกระทรวง 

ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐาน(ทุก

เดือน) 

 

รายงานผลการใช้พลังงานทุกเดือนจน

จบปีงบประมาณผ่านระบบ 

e-report.energy.go.th ของกระทรวง

พลังงาน 

 

2.  การลดกระดาษ • ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
ส่วนกลางในภูมิภาค  

(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซือ้กระดาษลดลง 

ร้อยละ 10 

• รอบท่ี 1ร้อยละ 5 

• รอบท่ี 2 ร้อยละ 10   (นับสะสม) 

รายงานงบประมาณการจัดซือ้

กระดาษท่ีลดลง  (เฉพาะเดือนท่ีมีการ

จัดซือ้กระดาษ) 

3.  การประหยัด

งบประมาณ 

• ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
ส่วนกลางในภูมิภาค 

(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้ร้อยละ 5 

• รอบท่ี 1ร้อยละ 2 

• รอบท่ี 2 ร้อยละ 5   (นับสะสม) 

รายงานการใช้งบประมาณท่ีลดลง  

(เฉพาะเดือนท่ีสามารถประหยัด

งบประมาณได้) 
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เงื่อนไข: ก าหนดให้สว่นราชการจัดท าแผนการด าเนินงาน จ านวน 12 กิจกรรม และจัดส่งใหก้ับส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
 
** กรมป่าไม้ ประกอบด้วย 12 กิจกรรม ด าเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1600.9/ว 21429 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่ง

แผนพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดท่ี 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1600.9/ว 24294 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดท่ี 4.2 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดท่ี 5.1 การจัดท าและการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) 

 

 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : - ส่วนอ านวยการ 

- ส่วนจัดการป่าชุมชน 

- ส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้ 

- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
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องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

255

8 

2559 2560 2561 

 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2559 

 
 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

- - - 90-100%  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

วัดผลการด าเนินงานและการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

ของส่วนราชการ ในช่วง 6 เดือนแรก 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการใช้จา่ยเงิน

งบประมาณเพื่อแสดงถึงศักยภาพของส่วนราชการ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ค าอธบิาย: 1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณา

จากผลผลิตท่ีเกิดขึน้จริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้จา่ยเงินงบประมาณของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS 

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

เลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ (3) โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบายรัฐบาลส าคัญ/ นโยบายเร่งด่วน       

การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผ่นดนิยกเวน้งบบุคลากร 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

255

8 

2559 2560 2561 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

• สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่  90-100 %) 

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

(ตั้งแต่ 90-100%) และในกรณีท่ีผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 

70%) ใหถ้ือวา่เป็นไปตามเป้าหมาย 

• ต่ ากว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : ส่วนอ านวยการ,ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้,ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า,ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า,ส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขา

นครพนม (ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1600.9/ว 24294 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การพัฒนาประสิทธภิาพ

ในการปฏิบัติงาน และตัวชีว้ัดท่ี 5.1 การจัดท าและการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)   และหนังสือ กรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1600.9/ว 1304 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561 เรื่อง การประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้27 
 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

255

8 

2559 2560 2561 

 

 

 

 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

255

8 

2559 2560 2561 

 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุม

คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง

หรือเทียบเท่า ครั้งท่ี 4/2560เมื่อวันท่ี 

29 มิถุนายน 2560 

 

5.2การด า เนิ น การจั ดท าแผนปฏิ รู ป

องค์การ 

 

- - - -  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 

 

 

 

 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การภายใน 

วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

จัดส่งแผนการปฏิรูปองค์การท่ีได้ปรับปรุงตามข้อสังเกต/ 

ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้28 
 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

255

8 

2559 2560 2561 

 

 

 

 

 

ค าอธบิาย 1.  ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการท่ีมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธกีารท างานใหม่เพื่อพลิกโฉม (transform) ใหส้ามารถเป็นท่ีเชื่อถือไวว้างใจและเป็นท่ีพึ่งของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยการท างานของภาครัฐต้องมุ่งสู่การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  (Open & Connected Government) 

การท างานท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และการเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

2.  การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลท่ีคล่องตัว (Agile Government 

Transformation) เพื่อให้ภาครัฐมีความคล่องตัวกระชับมากขึ้น มีการผ่องถ่ายภารกิจท่ีไม่จ าเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

ทบทวนบทบาทภารกิจของหนว่ยงานใน 4 ด้านท่ีส าคัญ คือ 

 

     1) Structure การปรับปรุงโครงสร้างหนว่ยงานใหส้อดรับกับบทบาทภารกิจใหม่ 

     2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการท างานใหง้่าย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จา่ยและตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการบน Digital Platform  

     3) Law การปรับปรุงกฎหมายใหเ้อ้ือต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ 

     4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก าลังใหส้อดรับกับการปรับบทบาทภารกิจและการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform  

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

 

  



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้29 
 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

255

8 

2559 2560 2561 

ส่วนท่ี 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญการเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงกับนโยบายท่ีส าคัญของประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ท่ีมีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง การวเิคราะห์ขีดความสามารถ (organization capacity) ของกระทรวงในการ

เตรียมพร้อมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและภารกิจของกระทรวงในอนาคตโดยการก าหนด Value Proposition, Portfolio Analysis, Business 

Model และการปรับบทบาทไปสู่ Government 4.0 

ส่วนท่ี 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม เป็นการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมในปัจจุบันท้ังส่วนภารกิจหลัก (Core function) และภารกิจรอง (Non-core 

function) เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม โดยมีเป้าหมายหลักให้หน่วยงานรัฐมีความคล่องตัว ท้ังในส่วนโครงสร้างหน่วยงานท่ี มีความ

กระชับคล่องตัวต่อการปรับเปลี่ยน กระบวนการท างานท่ีใช้ digital platform เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎหมาย

ให้เอ้ือต่อสภาพการท าธุรกิจในปัจจุบันและโลกดิจิทัลอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้รองรับต่อการท างานในบทบาทภารกิจและรูปแบบการท างา นใหม่ของ

หนว่ยงาน 

ส่วนท่ี 3 ภาคผนวก เป็นข้อมูลพืน้ฐานท่ีส าคัญของกรมในปัจจุบัน อาทิ วสิัยทัศน ์พันธกิจหน้าท่ีและอ านาจ ประเด็นยุทธศาสตร์กฎหมายในความรับผิดชอบ โครงสร้าง

และอัตราก าลัง เป็นต้นรายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนท่ีสุด ท่ี 1200/ว 24 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 

เกณฑ์การประเมิน: 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินแยกตามกลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ทุกส่วนราชการ (ยกเวน้ส่วนราชการในสังกดัส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง) 

การประเมินผลพิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การท้ัง 2 ส่วนคือ 

1. การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง (ทุกกรมในสังกัดกระทรวงด าเนินการร่วมกัน) 

2. การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับกรมโดยพิจารณาผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไวใ้นแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 
 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้30 
 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

255

8 

2559 2560 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รอบการประเมินท่ี 1 รอบการประเมินท่ี 2 

แผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง ความครบถ้วนของข้อมูลท่ีก าหนดให้จัดท าตาม

แผนปฏิรูปองค์การ 

1.  ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การท่ีปรับตามข้อสังเกต

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 100%  

(กรณีท่ีไม่มกีารแก้ไขในรอบการประเมินท่ี 2 จะถือว่าผ่านการ

ประเมินตามตัวชีว้ัดนี้) 

2.  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรม 

แผนปฏิรูปองค์การระดับกรม ความครบถ้วนของข้อมูลท่ีก าหนดให้จัดท าตาม

แผนปฏิรูปองค์การ 

 

กลุ่มท่ี 2 ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง 

การประเมินผลพิจารณาจากผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไวใ้นแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 

 

 รอบการประเมินท่ี 1 รอบการประเมินท่ี 2 

แผนปฏิรูปองค์การ ความครบถ้วนของข้อมูลท่ีก าหนดให้จัดท าตาม

แผนปฏิรูปองค์การ 

1. ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที่ป รับตามข้อสังเกต

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณีที่ไม่มีการแก้ไขในรอบ

การประเมินที่ 2 จะถือว่าผ่านการประเมินตามตัวชีว้ัดนี)้ 

2. แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรม 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้31 
 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

255

8 

2559 2560 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข -  

 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : -ส่วนอ านวยการ 

 

 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้32 
 

 

 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชีว้ัด 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

  5.3โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน) 

- - - 100  

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ด าเนินการตามข้ันตอน ระหว่าง 

ต.ค. 256๑ – มี.ค. ๒๕๖๒ ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 50 

ด าเนินการตามข้ันตอน 

ระหว่าง เม.ย. ๒๕๖๒ – ก.ย. 256๒ ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

 

 

 

 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 

61 
           ร้อยละ 100 

             



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

 

 หนา้33 
 

 

 

ค าอธบิาย: 

 

 

1.ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า โดยการจ้างพนักงานค่าตอบแทนต าแหน่งพนักงานดับไฟป่าประจ าศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและ

หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า อุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่าจัดประชุมและฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎีและวชิาการด้านไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึก

ทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุนหนว่ยงานและชุมชนต่างๆในการควบคุมไฟป่า 

2.ด าเนินการออกประกาศกรมป่าไม้เพื่อก าหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและห้ามเข้าบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นท่ีป่าท่ีเสียหายจากก ารเกิดไฟป่า 

รวมท้ังมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีเผาป่าและยึดถือครอบครองพืน้ท่ีป่า 

3.ด าเนินการประชาสัมพันธทุ์กรูปแบบ ตามโครงการรณรงค์ลดปริมาณเชือ้เพลิง กรมป่าไม้ การรณรงค์วันปลอดพิษจากไฟป่า ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนจัดท า

ป้ายประชาสัมพันธ ์แจกเอกสารเผยแพร่ การจัดนิทรรศการการใหค้วามรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในพืน้ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อใหส้ามารถด าเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพืน้ท่ีรับผิดชอบของเครือข่ายโดย

การจัดเตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่า ฝึกอบรมอาสาสมัครควบคุมไฟป่า จัดตั้งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนท่ีเร็วทาการลาดตระเวน และควบคุมไฟป่า 

5.ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในพื้นท่ีให้มีความรู้ด้านทฤษฎี และวชิาการด้านป่าไม้ควบคู่ไปกับ

การฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า 

6.จัดท าแนวกันไฟในพืน้ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าหรือเกิดไฟป่า 

7.จัดตั้งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนท่ีเร็วในการควบคุมไฟป่า (เหย่ียวไฟ) เพื่อลาดตระเวนและควบคุมไฟป่า 

8.ด าเนินการสนธกิาลังร่วมกับเจ้าหนา้ท่ีหน่วยงานต่างๆในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

9.ประสานองค์กรส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยท าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ด้านวชิาการและฝึกทักษะการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้ อปท. เกิดความเข้มแข็งสามารถ

ด าเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าด้วยตนเอง 

10.น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่ารวมท้ังจัดทาฐานข้อมูล 

11.ศกึษาพัฒนาเพื่อแนวทางรูปแบบ วธิกีารในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 
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1๒.จัดซือ้อุปกรณ์ดับไฟป่า เสือ้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า เครื่องเป่าลม และอ่ืนๆ สนับสนุนหนว่ยงาน 

1๓.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์สง่เสริมการควบคุมไฟป่า และหนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 

เงื่อนไข:  

 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : - ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
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