
 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัตริำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ระดับส ำนัก/กลุ่ม 

(รอบ 12 เดือน) 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 

 

 

 

ด ำเนินกำรโดย: ฝ่ำยแผนงำน ส่วนอ ำนวยกำร 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        1 

 
 

ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

                       ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม ้   รอบ  5 เดือน 

  รอบ  10 เดือน 

  รอบ  12 เดือน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริาชการ   หน่วยวัด 
น้ าหนัก

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

มติภิายนอก 

ด้านประสทิธผิล (น้ าหนัก : ร้อยละ 65) 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จ

จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ (ส ารวจจาก

ภาพถ่ายดาวเทียม) 

ระดับ 15 1 2 3 4 5  ระดับ ๓  3 0.๔5 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จ

ของจ านวนพืน้ท่ีป่าไมท่ี้ทวงคืน

ได้ –  เข้าครอบครอง 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 ระดับ ๕ 5 0.75 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จ

ของจ านวนการปลูกป่าในพื้นท่ี

ป่าสงวน 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.75 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนการ

สง่เสริมการจัดการ ป่าชุมชน 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.5๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จ

ของจ านวนจัดการที่ดนิให้ผู้

ยากไรใ้นพื้นท่ีป่าสงวน (จ านวน

พืน้ท่ีป่าสงวน) 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3 0.๓๐ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนัก : ร้อยละ 10) 

ตัวชี้วัดที่ 6 รอ้ยละความ     

พึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

รอ้ยละ 10 1 2 3 4 5 รอ้ยละ  

85 

5 0.50 

มิตภิายใน 

ด้านประสิทธภิาพของการปฏิบัติราชการ (น้ าหนัก : ร้อยละ 15) 
 

ตัวช้ีวัดที ่7 ร้อยละ

ความส าเร็จของการเบิกจา่ย

งบประมาณ 

ร้อยละ 15 1 2 3 4 5 ร้อยละ 

99.28 

5 0.75 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        2 

ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

                       ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม ้   รอบ  5 เดือน 

  รอบ  10 เดือน 

  รอบ  12 เดือน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริาชการ   หน่วยวัด 
น้ าหนัก

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

ด้านการพฒันาองค์การ (น้ าหนัก : ร้อยละ 10) 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส าเร็จ

ของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนงานป้องกันและปราบปราม

การทุจรติและประพฤติมชิอบ 

และสง่เสริมคุ้มครองจรยิธรรม

ของกรมป่าไม้ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ ๕ 5 0.2๐ 

 

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส าเร็จ

ของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ

ด าเนินกิจกรรม/โครงการตาม

นโยบายการก ากับดูแลองค์การ

ท่ีดีของกรมป่าไม้ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1๐ 

 

ตัวชี้วัดที่ 10ระดับความส าเร็จ

ของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ

บรรลุเปา้หมายตัวชี้วัดของ

กระบวนการท่ีส าคัญ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 5 3 0.12 

         รวม 4.42 

 

รายงาน ณ วันท่ี   10    เดอืน  ตุลาคม พ.ศ. 25๖๐                  

ผู้รายงาน  นาง สุพัตสร  มากทอง     หนว่ยงาน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 

ต าแหนง่  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  โทรศัพท์ 074 205 990   

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        3 

ค าอธบิายการเขียนรายละเอยีดตารางสรุปผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 

 

ขอใหส้่วนราชการกรอกข้อมลูตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

หัวข้อรายงาน ค าอธบิาย 

กรม ระบุชื่อส่วนราชการ 

กระทรวง ระบุชื่อกระทรวงที่สังกัด 

รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ใหส้อดคล้องกับระยะเวลาของการ

รายงาน 

ชื่อตัวชีว้ัด ระบุชื่อตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

หน่วยวัด ระบุหน่วยวดัของตัวชีว้ัดเช่น รอ้ยละ แหง่ ราย บาท ระดับ เป็นต้น 

น้ าหนัก ระบุน้ าหนักตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

เกณฑก์ารให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชีว้ดัตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการ 

ผลการด าเนนิงาน ระบุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชีว้ัด ทั้งนีต้้องมีหน่วย

นับเหมือนกับหน่วยของตัวชีว้ัด (ส าหรับตัวชีว้ัดทีม่ีตัวชีว้ัดยอ่ยมากกว่า 1 

ตัวชีว้ัดและไม่ได้ระบุตัวชีว้ัดยอ่ยพรอ้มรายละเอียดลงในตารางไมต่้อง

ระบุข้อมูลผลการด าเนินงาน) 

คา่คะแนนที่ได ้ ระบุคา่คะแนนของตัวชีว้ัด โดยน าผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับ

เกณฑก์ารให้คะแนนที่ระบุในค ารับรองฯ  

คะแนนถว่งน้ าหนัก 

คะแนน * น้ าหนักตัวชี้วัด 
        น้ าหนักรวม 

ระบุคา่คะแนนถว่งน้ าหนักของตัวชีว้ัดที่ได้จากการน าคา่คะนนที่ได้ของ

ตัวชีว้ัดมาคูณกับน้ าหนักของตัวชีว้ัดแล้วหารด้วยน้ าหนักรวมทั้งหมดของ

ทุกตัวชี้วัดที่ระบุในค ารับรองฯ 

วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดท าตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ หลงัจากที่มีการตรวจสอบ

และผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบแล้ว 

ชื่อผู้รายงาน หน่วยงาน ต าแหน่ง                           

หมายเลขโทรศัพท ์

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายใหท้ าหน้าที่จดัท าตารางสรุปผลการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.              

25๖๐ พรอ้มทั้งหน่วยงานตน้สังกัด ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ที่ส านักงาน 

 
 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        4 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

    รอบ 5 เดือน 

    รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑ ระดับความส าเร็จจ านวนพื้นท่ีป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

นายพีรพงศ์  ปัจฉมิศิริ 

นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการสว่นจัดการท่ีดินป่าไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนันท์นภัส  เฟื่องโกศล                            

                       นักวิชาการเผยแพร่ 

โทรศัพท์ :  095-0393491 โทรศัพท์ :  087-4889623 

ค าอธิบาย : •  พิจารณาจากพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และรวม   ผลการปลูกป่าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต และ

ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 

           •  นิยามพื้นท่ีป่าไม้ท่ีใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ีปกคลุม

ของพืชพรรณท่ีสามารถจ าแนกไดว้่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึง ทุ่งหญ้าและลานหินท่ี

มอียู่ตามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบดว้ยพื้นท่ีท่ีจ าแนกไดว้่าเป็นพืน้ท่ีป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นท่ีท่ีมีต้นไม้  แต่ประเมินได้ว่า

ผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้  ได้แก่  พืน้ท่ีวนเกษตร สวนผลไม ้ สวนยางพารา  และสวนปาล์ม 

      •  การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา 

ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็น

ภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแลว้เสร็จ ซึ่งมีการน าไปใชป้ระโยชนใ์นการเปรยีบเทียบพื้นท่ีท่ีเพิ่มขึน้หรอืลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ 

  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1 การด าเนินการรังวัดแปลงท่ีดินแล้วสรุปผลว่าไดก้ี่แปลง/ราย/ไร่ 

2 การด าเนินการรังวัดแปลงท่ีดินแล้วสรุปผลว่าไดก้ี่แปลง/ราย/ไร ่ 

3 การด าเนินการรังวัดแปลงท่ีดินแล้วสรุปผลว่าไดก้ี่แปลง/ราย/ไร ่ 

4 การด าเนินการรังวัดแปลงท่ีดินแล้วสรุปผลว่าไดก้ี่แปลง/ราย/ไร ่ 

5 การด าเนินการรังวัดแปลท่ีดินแลว้สรุปผลว่าไดก้ี่แปลง/ราย/ไร่  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        5 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2.93 ล้านไร ่ - 2.93 ลา้นไร่ - 2.93 ลา้นไร่ 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 15 ระดับ ๓ ๓ ๐.๔๕ 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

1. ด าเนินการวางแผน เตรยีมข้อมูลต่างๆ เพื่อใชใ้นการปฏบัิติงานในแต่ละปา่ที่ไดร้ับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามโครงการจัดการ    

     ทรัพยากรท่ีดินและปา่ไม ้ประจ าป ีพ.ศ. 2560 จากกรมป่าไม้                           

2. ด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพืน้ท่ีป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใชป่่าไม ้โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา  

     รว่มกับเทคนคิและวิธีการทางดา้นสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

        ๑. ผู้บรหิาร ให้ความส าคัญในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 

        ๒. ข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจา้หน้าท่ี ควรมคีวามรูค้วามสามารถในการส ารวจและวิเคราะห์ การแปลตีความภาพถ่าย    

            ดาวเทียม และใชเ้ครื่องมอืไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

        ขาดอัตราก าลังในการปฏบัิติงาน 

ข้อเสนอแนะ 

        เพิ่มอัตราก าลังเจา้หน้าท่ี เพื่อให้การปฏิบัติงานท่ีมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

หลักฐานอ้างองิ :  

        1. แผนท่ีปฏบัิติงานของแต่ละป่า 

       2. ภาพถ่ายดาวเทียม 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

   รอบ 5 เดือน 

   รอบ 10 เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 2 ระดับความส าเร็จจ านวนพื้นที่ป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง (ไร่)  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

นายอ านาจ  สร้อยเกียว 

เจา้พนักงานป่าไม้อาวุโส  

ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการสว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

นางสาวมัญชุชากาญจณ์ แก้วขาว นักวิชาการป่าไมป้ฏบัิติการ 

โทรศัพท์ : 074-205887 โทรศัพท์ : 074-205887 

ค าอธิบาย :  จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้-เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ

เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นท่ีโดยการด าเนินการ ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ.2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ท่ีด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 และตามมาตรา 21 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิด

ตามมาตรา 16 ออกจากอุทยานแห่งชาติ หรอืงดเว้นการกระท าใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-31 กรกฎาคม 2560) ได้ด าเนินการทวงคนื

ได้-เข้าครอบครอง ในพื้นท่ีรับผิดชอบท้ัง 3 จังหวัด ได้ดังน้ี 

          1. จังหวัดสงขลา ด าเนินการทวงคืนได้-เข้าครอบครอง 10-1-27 ไร่ 

          2. จังหวัดสตูล ด าเนินการทวงคืนได้-เข้าครอบครอง 47-0-60 ไร่ 

          3. จังหวัดปัตตานี ด าเนินการทวงคืนได้-เข้าครอบครอง – ไร่ 

               รวมเนื้อท่ีท่ีด าเนินการทวงคืนได้-เข้าครอบครอง 57-1-87 ไร่ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวชีว้ัด 

ผลการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. รอ้ยละที่เพิ่มขึ้น (รอ้ยละ) 

2557 2558 2559 2559 2560 

พืน้ท่ีป่าไม้ท่ีทวง

คืนได้ – เข้า

ครอบครอง (ไร่) 

- - - - - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

โดยในปีงบประมาณ ปี 2560 เกณฑ์การให้คะแนนค านวณจากค่าเป้าหมาย ตามงบประมาณอยู่ระดับ 5 แล้วทอนค่าเป้าหมาย

เป็นรายเดือน × รอบ 5 เดือน/รอบ 10 เดือน จะเป็นค่าเป้าหมายระดับ 1 และระดับ 3 ตามล าดับ ดังน้ัน จากค่าเป้าหมายท่ี

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าก าหนดให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ด าเนินการมีค่าเป้าหมาย จ านวน 

470 ไร่ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

195.83 - 391.70 - 470 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคนืได้ – เขา้ครอบครอง 15  ระดับ 5 5 0.75 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   - 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลในการป้องกันรักษาป่า และผู้บริหารกรมป่าไม้ให้

ความส าคัญต่อการด าเนินการและได้รับความรว่มมืออย่างดจีากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

๑. ความไมส่งบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลาสง่ผลให้เกิดความเสียหายในการ  

          ปฏบัิติงานในชีวิตและทรัพย์สิน 

     2. อัตราก าลัง/เจา้หน้าที่/ยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมอืท่ีทันสมัยยังไมเ่พียงพอ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :   

       ๑. ควรมสีวัสดกิารเพิ่มเตมินอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ ให้กับเจา้หน้าท่ีปฏบัิติงานในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

       ๒. สนับสนุนในเรื่องอัตราก าลัง/เจา้หน้าท่ี/ยานพาหนะ และอุปกรณ์เครื่องมอืให้มีความทันสมัยและเพียงพอในการปฏบัิติงาน  

 

 

หลักฐานอ้างองิ : สารบบคดป่ีาไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       
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                                                                                                                          รอบ ๕ เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                     รอบ ๑๐ เดือน                                                                  

                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ : 3 ระดับความส าเร็จของจ านวนการปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายเจษฎา  เจษฎาภนัินท์ 

                             นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวทิพวรรณ แก้วขุนทอง 

                       นักวิชาการป่าไมป้ฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-7420-5990 โทรศัพท์ : 0-7420-5990 

ค าอธบิาย : - เป็นกิจกรรมส าหรับการบ ารุงสวนป่าเดมิท่ีปลูกด้วยเงินงบประมาณ ตั้งแต่สวนป่าเดมิอายุ 2-10 ปี 

                 - เพื่อให้ต้นไม้ท่ีปลูกฟื้นฟูในสวนป่าเดมิสามารถต้ังตัวและเจริญเติบโตได้ดี 

                 - เป็นขั้นตอนการจัดการเพื่อเรง่ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า 

                 - จ านวนพืน้ท่ีสวนป่าเดมิท่ีได้รับการฟื้นฟูบ ารุงรักษา เนือ้ท่ี ๒,๐๙๕ ไร่ 

                 - ความสมบูรณ์ของพืน้ท่ีป่าเสื่อมโทรมท่ีได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 

                    (1) จ านวนพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรมท่ีไดร้ับการบ ารุงรักษาครบตามเป้าหมายแผนปฏบัิติงานปี 25๖๐  

                    (2) จ านวนต้นไม้ท่ีปลูกบ ารุงรักษาป่ามีจ านวนไม่น้อยกว่า 200 ต้นต่อไร่ 

                    (3) อัตราการรอดตายของต้นไม้ท่ีปลูกไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

ระดับ รายละเอยีดการด าเนินงาน 

1 ด าเนินกิจกรรมตามแผนได้ต่ ากว่ารอ้ยละ 70 ของแผนปฏบัิติงานปีงบประมาณ 25๖๐ 

2 ด าเนินกิจกรรมตามแผนได้แลว้เสร็จร้อยละ 70 ของแผนปฏบัิติงานปีงบประมาณ 25๖๐ 

3 ด าเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ 80 ของแผนปฏบัิติงานปีงบประมาณ 25๖๐ 

4 ด าเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ 90 ของแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 25๖๐ 

5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 25๖๐ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการ

บ ารุงรักษาสวนป่าเดมิตาม

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ  

2560 

 

15 

 

ระดับ 5 

 

5 

 

0.75 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

   ๑. กรมป่าไม้อนุมัติแผนปฏบัิติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 101-104) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๐ กิจกรรม 

       บ ารุงรักษาป่า  

   2. หน่วยงานปฏบัิติ (หน่วยฟื้นฟูฯ/โครงการ) ขออนุมัติแผนปฏบัิติงานและประมาณการใชจ้า่ยเงินและด าเนินการตามแผนฯ 

   3. ติดตาม รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบกิจา่ยเงิน แบบ สปร.1 จากหนว่ยฟื้นฟูฯ/โครงการ 

   4. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ แบบ สปร.2 รายงานกรมป่าไม้            

       ทุกเดอืน 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

   1. แผนปฏบัิติงานและประมาณการใชจ้า่ยเงินของหน่วยปฏบัิติ 

   2. งบประมาณส าหรับด าเนินการ 

   3. ผู้ปฏบัิติงานมคีวามรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานตามหลักวชิาการและความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

   การตดิตามและประเมนิผลได้รับรายงานการปฏิบัติงานจากหน่วยฟื้นฟูฯ/โครงการ ลา่ช้า 

 

ข้อเสนอแนะ 

   เน้นการปฏบัิติงานอย่างบูรณาการ และการมีส่วนรว่มของหน่วยปฏบัิติ หน่วยงานติดตาม   ประเมนิผล และกรมป่าไม้ 

หลักฐานอ้างองิ 

   ๑. หนังสือกรมป่าไม ้ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.3/ว 2๖๙๙ ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 25๕๙ 

       เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.101-104) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

   ๒. หนังสือส านกัจัดการทรัพยากรป่าไมท่ี้ ๑๓ (สงขลา) ที่ ทส ๑๖๒๖.๕๒/๙๕๙ ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอสง่แบบ

รายงานผลการปฏบัิติงานและการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ๓. หนังสือหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ปา่ควนเจดีย์และปา่ควนก าแพง ที่ ๑ จังหวัดสงขลา ที่ ทส ๑๖๒๖.๖

(๒๐๓)/๒๗ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและประมาณการใช้จ่ายเงินประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
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   ๔. หนังสือโครงการน้อมเกลา้สดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดปัตตานี ท่ี ทส ๑๖๒๖.๖(๒๐๘)/๖ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 

ขออนุมัติแผนการปฏบัิติงานและประมาณการใชจ้า่ยเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๕. หนังสือหน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ป่าดอนนาที่ ๑ จังหวัดปัตตานี ท่ี ทส ๑๖๒๖.๖(๒๐๖)/๒๘ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏบัิติงานและประมาณการใช้จ่ายเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๖. หนังสือหน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ป่าดอนนา ท่ี ๒ จังหวัดปัตตานี ท่ี ทส ๑๖๒๖.๖(๒๐๗)/๑๗ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏบัิติงานและประมาณการใช้จ่ายเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๗. หนังสือโครงการฟารม์ตัวอย่างตามพระราชด าริ จังหวัดปัตตานี ท่ี ทส ๑๖๒๖.๖(๒๑๐)/๑๕ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและประมาณการใชจ้า่ยเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๘. หนังสือโครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดสงขลา ที่ ทส ๑๖๒๖.๖(๒๐๕)/๔ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 

ขออนุมัติแผนการปฏบัิติงานและประมาณการใชจ้า่ยเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๙. หนังสือหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ที่๑ จังหวัด

สงขลา ที่ ทส ๑๖๒๖.๖(๒๑๒)/๑๔ ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏบัิติงานและประมาณการใช้

จา่ยเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๑๐. หนังสือหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าควนทับช้าง ท่ี ๑ จังหวัดสงขลา ที่ ทส ๑๖๒๖.๖(๒๐๑)/๖ ลงวันท่ี ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและประมาณการใชจ้า่ยเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๑๑. หนังสือโครงการหมูบ้่านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา(หมูบ้่านสเีขียว) จังหวัดสงขลา ที่ ทส ๑๖๒๖.๖(๒๑๑)/๒๒๒ ลงวันท่ี 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและประมาณการใช้จา่ยเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๑๒. หนังสือหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี ๑ จังหวัด

สตูล ท่ี ทส ๑๖๒๖.๖(๒๑๓)/๑๓ ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏบัิติงานและประมาณการใช้

จา่ยเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๑๓. หนังสือโครงการน้อมเกล้าสดุด ี๘๔ พรรษาฯ จังหวัดสตูล ท่ี ทส ๑๖๒๖.๖(๒๐๙)/๑๒ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 

ขออนุมัติแผนการปฏบัิติงานและประมาณการใชจ้า่ยเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๑๔. หนังสือโครงการพลกิฟื้นผืนป่า ดว้ยพระบารมฯี จังหวัดสงขลา ที่ ทส ๑๖๒๖.๖(๒๐๔)/๗ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและประมาณการใชจ้า่ยเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๑๕. หนังสือหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเทือกเขาแก้ว ที่ ๑ จังหวัดสงขลา ที่ ทส ๑๖๒๖.๖(๒๐๒)/๑๕ ลงวันท่ี ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏบัิติงานและประมาณการใชจ้า่ยเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๑๖. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ท่ี ๑๓ (สงขลา) ท่ี ทส ๑๖๒๖.๕๒/๙๕๙ ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอสง่แบบ

รายงานผลการปฏบัิติงานและการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๑๗. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ท่ี ๑๓ (สงขลา) ที่ ทส ๑๖๒๖.๕๒/๙๕๙ ลงวันท่ี ๙ มถิุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอสง่แบบ

รายงานผลการปฏบัิติงานและการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   ๑๘. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ท่ี ๑๓ (สงขลา) ที่ ทส ๑๖๒๖.๕๒/๙๕๙ ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอสง่แบบ

รายงานผลการปฏบัิติงานและการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   19. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ท่ี ๑๓ (สงขลา) ที่ ทส ๑๖๒๖.๕1/2093 ลงวันท่ี 1 สงิหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอสง่แบบ

รายงานผลการปฏบัิติงานและการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   20. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ท่ี ๑๓ (สงขลา) ที่ ทส ๑๖๒๖.๕1/2549 ลงวันท่ี 14 ดันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่ง

แบบรายงานผลการปฏบัิติงานและการเบกิจา่ยเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   21. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ท่ี ๑๓ (สงขลา) ที่ ทส ๑๖๒๖.๕1/2711 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอสง่แบบ

รายงานผลการปฏบัิติงานและการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 รอบ 5 เดือน 

 รอบ 10 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๔ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

นายไพโรจน์  นัครา 

นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  

ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการสว่นจัดการป่าชุมชน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

นางกมลมาส  รัตนมณี 

นักวิชาการป่าไม้ปฏบัิติการ 

 

โทรศัพท์ : 089-7326221 โทรศัพท์ : 095-0390040 

ค าอธิบาย :  กิจกรรมท่ีน ามาประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ในปีงบประมาณ                    

พ.ศ. 2560  ของกรมป่าไม้  ไดแ้ก่ 

กจิกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

1) เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน  6 หมู่บ้าน และการเร่งรัดจัดต้ังป่าชุมชนตาม

นโยบายของรัฐบาล จ านวน 47 แห่ง (ปีงบประมาณ 2560) 

2) ด าเนินกิจกรรมตามแผน คือ การจัดต้ังป่าชุมชนตามแนวทางกรมป่าไม้ 

3) การอนุมัติจัดต้ังป่าชุมชน คือ อธิบดกีรมป่าไม้อนุมัติโครงการป่าชุมชนท่ีไมเ่คยได้รับการจัดต้ังเป็นป่าชุมชนตาม

แนวทางกรมป่าไมม้าก่อน 

4) การอนุมัติโครงการต่อเนื่อง หมายถึง อธบิดกีรมป่าไมอ้นุมัติโครงการป่าชุมชนท่ีได้หมดอายุโครงการไปแลว้ 

เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องไดต้ามแนวทางของกรมป่าไม้ 

5) สถานภาพคงอยู่ หมายถึง ปา่ชุมชนท่ีส ารวจสถานภาพป่าชุมชนแลว้อยู่ในกลุม่พัฒนาดมีาก กลุ่มพัฒนา         

ปานกลาง และกลุม่ท่ีควรปรับปรุง 

6) การส ารวจสถานภาพป่าชุมชน หมายถึง การส ารวจข้อมูลป่าชุมชนท่ัวประเทศตามเกณฑ์การแบง่กลุม่ป่าชุมชน

ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด โดยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ซึ่งมีผลการแบ่งกลุ่ม ดังน้ี 

1) ป่าชุมชนพัฒนาดีมาก 

2) ป่าชุมชนพัฒนาปานกลาง 

3) ป่าชุมชนควรปรับปรุง 

4) ป่าชุมชนท่ีควรยกเลกิ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

สง่เสริมการจัดการป่าชุมชน 

10 ระดับ 5 5 0.50 

     
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   

1. จัดต้ังป่าชุมชนเตรยีมการ จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่  

1.1 บ้านเกาะใหญ่ หมูท่ี่ 7 ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  

1.2 บ้านวังยาว หมูท่ี่ 11 ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

1.3 บ้านหนองราโพธิ์ หมูท่ี่ 6 ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

2. จัดต้ังป่าชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ขั้นตอนการจัดต้ังป่าชุมชนเตรียมการ (รับแบบ ปชช.1 )                           

     จ านวน 70 หมูบ้่าน 

3. จัดต้ังป่าชุมชนเป็นการตอ่เนื่อง (ต่ออายุโครงการป่าชุมชน) จ านวน 3 แห่ง 

3.1 ป่าชุมชนบ้านปากจ่า หมูท่ี่ 5 ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

3.2 ป่าชุมชนบ้านใต้ หมูท่ี่ 10 ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

3.3 ปา่ชุมชนบ้านบ่อหว้า หมูท่ี่ 11 ต าบลควนโก อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

1. ความรู้ความเข้าใจของราษฎรในหมูบ้่านเปา้หมาย ต่อกระบวนการจัดต้ังป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ 

2. การก าหนดเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการน าไปใช้ประโยชน์ของ

ชุมชน 

3. งบประมาณและบุคลากรท่ีเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏบัิติงาน        

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

       ไม่มี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :           

 

หลักฐานอ้างองิ : 

1. ตารางสรุปข้อมูลป่าชุมชนเตรียมการ (ขั้นตอนการจัดท า ปชช.1) ตามนโยบายเรง่รัดจัดต้ังป่าชุมชนของรัฐบาล 

2. ภาพถ่ายการด าเนินงานจัดต้ังป่าชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล 

3. แบบสรุปความพึงพอใจของผู้รับบรกิารกจิกรรมสง่เสริมการจัดการปา่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        13 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

   รอบ ๕ เดือน 

   รอบ ๑๐ เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 5 ระดับความส าเร็จของจ านวนจัดการที่ดนิให้ผู้ยากไร้ในพืน้ท่ีป่าสงวน (จ านวนพืน้ท่ีป่า

สงวน) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

นายพีรพงศ์  ปัจฉมิศิริ 

นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการสว่นจัดการท่ีดินป่าไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

นางนันท์นภัส  เฟื่องโกศล  

นักวิชาการเผยแพร่  

โทรศัพท์ : 074-205882 โทรศัพท์ : 074-205882 

ค าอธิบาย :  พื้นท่ีป่าสงวนฯ หมายถึง พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เป็นเป้าหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  

โดยท าการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงท่ีดินของราษฎร ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท าการตรวจสอบ ทบทวนให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงท่ีดินตามโครงการจัดทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ ในบริเวณพื้นท่ีด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูล

พร้อมรองรับการจัดการที่ดนิภายใต้ด าเนินงานของอนุกรรมการจัดท่ีดินต่อไป 

-  วัดจากจ านวนพื้นท่ี (ไร)่ ที่อนุกรรมการจัดหาท่ีดินชุดท่ี 1 พิจารณาเห็นชอบ 

-  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มเีป้าหมาย   903   พืน้ท่ี 3 จังหวัด   รวม.  903.ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 ส ารวจและตรวจสอบข้อมูลของราษฎร เพื่อน าไปจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ราย/ไร่ 

2 ส ารวจและตรวจสอบข้อมูลของราษฎร เพื่อน าไปจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ราย/ไร่ 

3 ส ารวจและตรวจสอบข้อมูลของราษฎร เพื่อน าไปจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ราย/ไร่ 

4 ส ารวจและตรวจสอบข้อมูลของราษฎร เพื่อน าไปจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ราย/ไร่ 

5 ส ารวจและตรวจสอบข้อมูลของราษฎร เพื่อน าไปจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ราย/ไร่ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

41,853 ไร่ - ไร่ 83,705 ไร่ - ไร่ - ไร่ 

     
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        14 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนการจัดหาท่ีดินท ากินให้ผู้ยากไรท้ ากิน (ไร่) 1๐  ระดับ ๓  3 0.30 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

1. ด าเนินการวางแผน เตรยีมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละป่าท่ีได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามจัดท่ีดินท า

กินให้ชุมชนตามนโยบายบาลรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ( จากกรมป่าไม้)                  

2. เข้าไปด าเนินการส ารวจแปลงท่ีดนิในบรเิวณพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

3. สรุปจ านวนแปลง/ราย/ไร่ตามผลการปฏบัิติงานในแต่ละปา่ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  ผู้บริหาร ให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานฯ และข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจน

เจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการเข้ารว่มโครงการฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและมปีระสทิธิผล  

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

1. การประสานกับผู้น าท้องท่ีและราษฎรผู้ท่ีท ากินในพืน้ท่ีด าเนินการเกิดความล่าช้า          

2. ราษฎรไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีท่ีต้ังของแปลงท่ีดนิท่ีท ากิน         

3. เอกสารท่ีเก็บจากราษฎรได้ไม่ครบถ้วน        

4. เครื่องมอืในการรังวัดเกิดความคลาดเคลื่อน        

5.  ขาดบุคลากร 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

 - ขาดบุคลากร 

 

หลักฐานอ้างองิ :   

1. แผนท่ีปฏบัิติงานของแต่ละป่า 

2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของราษฎรท่ีท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 3. บัญชีรายชือ่ราษฎรผู้ท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

4. แผนท่ีสรุปแปลงท่ีดินแต่ละระวางท่ีราษฎรไดท้ ากิน 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        15 

 

                                                                                                                       รอบ 5 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                รอบ 10 เดือน                                                                  

                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ : 6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายเจษฎา เจษฎาภนัินท์ 

                             นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวทิพวรรณ แก้วขุนทอง 

                       นักวิชาการป่าไมป้ฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-7420-5990 โทรศัพท์ : 0-7420-5990 

ค าอธบิาย :  

        - ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร พิจารณาจากผลการปฏบัิติงานท่ีสามารด าเนินการไดต้ามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

        - ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน เจา้หน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เอกชน วัด ท่ีมารับบรกิารจากส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 

        - ประเด็นการส ารวจประกอบดว้ย 

                 (1) ความพึงพอใจในดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บรกิาร  

                 (2) ความพึงพอใจในดา้นเจา้หน้าที่ผู้ให้บริการ 

                 (3) ความพึงพอใจในดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 

                 (4) ความพึงพอใจในดา้นคุณภาพการให้บรกิาร 

                 (5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บรกิาร 

 - กระบวนงานท่ีท าการส ารวจ คือ โครงการสง่เสรมิการปลูกไมเ้ศษรฐกิจในพืน้ท่ีปลูกไมย้างพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 

และกิจกรรมเพาะช ากลา้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 

 - หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการ คือ ส่วนสง่เสริมการปลูกป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 13 (สงขลา) 

 

 

สูตรการค านวณ 

รอ้ยละความพึงพอใจ     =     ผลรวมคะแนนท่ีไดร้ับจากผู้รับบรกิารท้ังหมด   x  100 

                                       ผลรวมคะแนนเต็มของความพึงพอใจท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        16 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ขั้นตอนที่ 1    สว่นสง่เสริมการปลูกป่า ผลิตกลา้ไมท่ั้วไปแจกจา่ยให้แก่ประชาชน และหน่วยงานราชการตา่งๆ 

ขั้นตอนที่ 2    รวบรวมหลักฐานประกอบค าขอรับกลา้ไม้ 

ขั้นตอนที่ 3    ให้ผู้รับบรกิารขอรับกลา้ไม ้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารที่มต่ีอการบรกิารแจกจ่ายกลา้ไม้ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน รายละเอยีดการด าเนินการ 

ระดับ 1 จ านวนประชาชนได้รับการบรกิารมคีวามพึงพอใจ ร้อยละ 65-69  

ระดับ 2 จ านวนประชาชนได้รับการบรกิารมคีวามพึงพอใจ ร้อยละ 70-74 

ระดับ 3 จ านวนประชาชนได้รับการบรกิารมคีวามพึงพอใจ ร้อยละ 75-79 

ระดบั 4 จ านวนประชาชนได้รับการบรกิารมคีวามพึงพอใจ ร้อยละ 80-84 

ระดับ 5 จ านวนประชาชนได้รับการบรกิารมคีวามพึงพอใจต้ังแต ่ร้อยละ 85 ขึน้ไป 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

รอ้ยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 ระดับ 5 5 0.5 

 

หมายเหตุ : มกีารรวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ) 

255๗ 255๘ 255๙ 255๙ 25๖๐ 

รอ้ยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ - - 5 - N/A 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        17 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

   1. จัดท าบัญชีกล้าไม ้ตามแบบ 1 รายงานให้ส านักสง่เสริมการปลูกป่าทราบทุกเดอืน 

   2. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารที่มต่ีอการรับบรกิารแจกจา่ยกลา้ไม้ 

   3. รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารท่ีมีต่อการรับบรกิารแจกจา่ยกลา้ไมส้ิ้นปีงบประมาณ  

พ.ศ. 25๖๐ 

    

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 

   1. ได้รับงบประมาณในการปฏิบัติงาน 

   2. ได้รับความรว่มมือจากเจา้หน้าที่ผู้ให้บรกิารเป็นอย่างดี 

    

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

 

หลักฐานอ้างองิ :  

   1. หนังสือสถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดปัตตานี ท่ี ทส 1626.6(5)/61 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและ

แผนการประมาณค่าใช้จา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมเพาะช ากลา้ไมเ้พื่อเมพื้นท่ีสีเขียว ของสถานีเพาะ

ช ากลา้ไมจ้ังหวัดปัตตานี 

   2. หนังสือสถานเีพาะช ากล้าไม้จังหวัดสตูล ท่ี ทส 1626.6(4)/44 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและ

แผนการประมาณค่าใช้จา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมเพาะช ากลา้ไมเ้พื่อเมพื้นท่ีสีเขียว ของสถานีเพาะ

ช ากลา้ไมจ้ังหวัดสตูล 

   3. หนังสือสถานเีพาะช ากล้าไม้จังหวัดปัตตานี ท่ี ทส 1626.532/19 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2560 เรื่อง ขอสง่แบบรายงาน

บัญชีกลา้ไม ้(แบบ 1) 

   4. หนังสือสถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดปัตตานี ท่ี ทส 1626.532/20 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอสง่แบบรายงาน

บัญชีกลา้ไม ้(แบบ 1) 

   5. หนังสือสถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดปัตตานี ท่ี ทส 1626.532/38 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอสง่แบบรายงาน

บัญชีกลา้ไม ้(แบบ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
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                                                                                                                       รอบ 5 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                รอบ 10 เดือน                                                                  

                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
 

ชื่อตัวชี้วัด : 7  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

                 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายนเรศน์  อุสมา ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางจีรณา  จันทบูลย์ 

                        นางปิยฉัตร  จันทอิน                                                    

โทรศัพท์ :  074 205990 โทรศัพท์ :  074 205990 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

        สว่นอ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชีด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 10 เดอืน โดยใช้

ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกลา่วจากระบบการบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)           ความสามารถ

ในการเบิกจา่ยเงินงบประมาณของส่วนราชการเทยีบกับวงเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการได้รับต้ังแตเ่ดือนตุลาคม 2559 ถึงเดอืน

กรกฎาคม 2560 

 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. รอ้ยละที่เพิ่มขั้น 

(รอ้ยละ) 

2557 2558 2559 2559 2560 

-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  99.39 99.91 56.50 -43.41 +42.78 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอ้ยละ 45 - รอ้ยละ 80 - รอ้ยละ 96 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

-รอ้ยละการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ 

   15 

รอ้ยละ  

(99.28) 

 

5 0.75 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ    

 

งบประมาณที่ได้รับ ปี พ.ศ. 2560 

(งบประมาณ  10 เดือน) 
รายจ่ายจริง คงเหลือ 

25,080,191.00 24,900,370.41 179,820.59 

 รอ้ยละ (99.28)  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- ทุกหน่วยงานให้ความรว่มมอืในการด าเนินงานดา้นการเบกิจา่ย 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานเบิกจา่ยไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด     

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

- หน่วยงานในสังกัดควรให้ความรว่มมือและด าเนินงานให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

 

หลักฐานอ้างองิ : 

- รายงานสถานการณ์ใชจ้า่ยงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
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                                                                                                                                    รอบ 5 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                             รอบ 10 เดือน                                                                  

                                                                                                                                    รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ : 8 ระดับความส าเร็จของค่าเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานป้องกันและ  

                        ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายนเรศน์  อุสมา ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุพัตสร  มากทอง 

โทรศัพท์ : 0-7420-5990 โทรศัพท์ : 0-7420-5990 

ค าอธิบาย : การจัดท าแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของ              

กรมป่าไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของบุคลากรกรมป่าไม้

ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

รวมถงึการพัฒนากลไกการด าเนินงานท้ังในดา้นการสร้างกลไกทางกฎหมายท่ีมีความเข้มแข็ง และการสร้างบุคลากรกรมป่าไม้ท่ี

มปีระสทิธิภาพ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

1. โครงการเสริมสรา้งความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง โดยสอดแทรกความรูห้ลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงในการจัดฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

2. การท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์การปฏิบัติธรรม 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมออกก าลังกาย 

4. การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจา้งที่มคีวามโปรง่ใส 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ระดับคะแนน 
ระดับของความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 √     

2 √ √    

3 √ √ √   

4 √ √ √ √  

5 √ √ √ √ √ 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ และ

สง่เสริมคุ้มครองจรยิธรรมของกรมป่าไม้ 

ระดับ 4 4 4 

 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน:  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ 

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักใน

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติ

มชิอบ และสง่เสริมคุม้ครองจริยธรรมของกรม

ป่าไม้ 

4 ระดับ 5 5 0.20 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. โครงการเสริมสรา้งความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง โดยสอดแทรกความรูห้ลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงในการจัดฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

2. การท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์การปฏิบัติธรรม 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมออกก าลังกาย 

4. การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจา้งที่มคีวามโปรง่ใส 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : ผู้บรหิารให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน ควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ 

 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : ไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ   

 

 

ข้อเสนอแนะ : ควรสนับสนุนงบประมาณดังกลา่ว 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        22 

หลักฐานอ้างองิ : 

1. หนังสอืกรมป่าไม้ ดว่นท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๑.๔/๒๔๙๗ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับฝีกอบรม

โครงการฝึกอบรมศักยภาพผู้น าตามศาสตรพ์ระราชา 

2. ภาพกิจกรรมการท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ การปฏิบัติธรรม ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ (สงขลา) 

3. ภาพกิจกรรมการสง่เสริมการออกก าลังกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและเจา้หน้าท่ีของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้            

ท่ี ๑๓ (สงขลา) 

๔. หนังสือส านักงานคลังจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๐๓/ว ๔๑๔ ลงวันท่ี ๑๓ มถิุนายน ๒๕๖๐  เรื่อง โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ส าหรับเจา้หน้าที่ผู้ปฏบัิติงานของส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจในสว่นภูมิภาค 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        23 

 

                                                                                                                                   รอบ 5 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                             รอบ 10 เดือน                                                                  

                                                                                                                                    รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ : 9 ระดับความส าเร็จของค่าเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายการก ากับ 

                        ดูแลองค์การที่ดีของกรมปา่ไม ้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายนเรศน์  อุสมา ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุพัตสร  มากทอง 

โทรศัพท์ : 0-7420-5990 โทรศัพท์ : 0-7420-5990 

ค าอธิบาย : การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของกรมป่าไม้ เป็นการสนองตอบแนวคิดของหลักธรรมาภิบาล โดย

ด าเนินการภายใต้กรอบแนวทางท่ีก าหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าท่ีของชนชาวไทย

มาตราท่ี 74 และ 78 (4) (5)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมอืงท่ีดี พ.ศ. 2546 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

1. ด าเนินการวเิคราะห ์ทบทวนกจิกรรม/โครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี ที่มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้ 

    ก าหนด 

2. คัดเลือกกจิกรรม/โครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี 

3. มอบหมายหน่วยงานด าเนินการตามกจิกรรม/โครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี 

4. รายงานผลการด าเนินกจิกรรม/โครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี 

5. ด าเนินการตามแนวทางนโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ระดับคะแนน 
ระดับของความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 √     

2 √ √    

3 √ √ √   

4 √ √ √ √  

5 √ √ √ √ √ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        24 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ

ด าเนินกิจกรรม/ โครงการตามนโยบายการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดขีองกรมป่าไม้ 

ระดับ 5 5 5 

 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน:  

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ 

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ

ด าเนินกิจกรรม/ โครงการตามนโยบายการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดขีองกรมป่าไม้ 

2 ระดับ 5 5 0.10 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :การด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีได้ด าเนินการครบทุก

เดอืนและไดร้ายงานผลการด าเนินการตามรูปแบบรายงานและระยะเวลาที่ก าหนด  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  

- การบูรณาการงานรว่มกันระหว่างส่วนต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีท าให้การปฏิบัติงานท าได้รวดเร็ว และแลว้เสร็จตาม     

   ก าหนดเวลา  

- ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกจิกรรม 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- การรวบรวมรายงานผลท่ีต้องการความละเอียด ครบถ้วนถูกต้อง ต้องอาศัยระยะเวลา 

- ไม่มีงบประมาณในการด าเนินการผลักดันและด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแล   

   องค์การท่ีดี 

ข้อเสนอแนะ : ควรสนับสนุนงบประมาณดังกลา่ว   

หลักฐานอ้างองิ : รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของกรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

25๖๐  รอบ 9 เดอืน   

    

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        25 

                                                                                                                               รอบ 5 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                         รอบ 10 เดือน                                                                  

                                                                                                                                รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ : 10 ระดับความส าเร็จของค่าเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่ส าคัญ

  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายนเรศน์  อุสมา ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุพัตสร  มากทอง 

โทรศัพท์ : 0-7420-5990 โทรศัพท์ : 0-7420-5990 

ค าอธบิาย : วัดความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการท่ีส าคัญ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัดท่ี ๑ ร้อยละของการบุกรุกในพืน้ท่ีป่าสงวนท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ จ านวนหมูบ้่านเป้าหมายท่ีลงทะเบียนสมัครเป็นสมาขิกเครอืข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ ระดับความส าเร็จของการตดิตาม ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรปลูกสวนป่า ๓๐ ราย/ปี 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ รอ้ยละของผู้รับบริการท่ีไดร้ับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนตามความต้องการและเป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ              

ท่ีก าหนด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ระดับคะแนน 
ระดับของความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 √     

2 √ √    

3 √ √ √   

4 √ √ √ √  

5 √ √ √ √ √ 

 

 

 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ

ในการบรรลุเปา้หมายตัวชี้วัดของกระบวนการท่ี

ส าคัญ 

ระดับ 4 4 4 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        26 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน:  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ 

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักใน

การในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของ

กระบวนการท่ีส าคัญ 

4 ระดับ 5 3 0.12 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการบุกรุกในพื้นที่ป่าสงวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(1 ต.ค. 59 – 28 ส.ค. 2560) 

    จ านวน 150 คด ี/  พท.  4,752-2-58 จ านวน 165 คด ี/ พท. 1,678-1-20 

  ข้อมูลจาก   ฐานข้อมูล ระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า 

ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความส าเร็จของการติดตาม ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรปลูกสวนป่า 30 ราย/ปี 

๑. การตดิตามและใหค้ าแนะน าเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าท่ีร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศษรฐกิจในพืน้ท่ีปลูกไม้

ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาการปลูกไม้

เศรษฐกจิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

๒. การตดิตามและใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าเกี่ยวกับการขึน้ทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่าผ่านระบบออนไลน์และ

อ่ืนๆ  ซึ่งเป็นเกษตรกรท่ีเคยข้ารว่มโครงการการปลูกต้นไม ้ของกรมป่าไม้ก่อนปี พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : ผู้บรหิารให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน ควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : ไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ   

 

ข้อเสนอแนะ : ควรสนับสนุนงบประมาณดังกลา่ว 

หลักฐานอ้างองิ : 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการบุกรุกในพื้นที่ป่าสงวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ข้อมูลจากฐานข้อมูล  ระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า 

ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความส าเร็จของการติดตาม ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรปลูกสวนป่า 30 ราย/ปี 

1. หนังสือกรมป่าไม ้ ดว่นท่ีสุด ท่ี ทส 1608.2/21892  ลว. 21 ธันวาคม 2559  เรื่อง  แนวทางปฏบัิติงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ 

2. หนังสือ กรมป่าไม ้ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.2/21896  ลว. 21 ธันวาคม 2559  เรื่อง  แนวทางปฏบัิติงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสง่เสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพืน้ท่ีปลูกไมย้างพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 

   

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        27 

ค าอธบิายการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  

(ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนด าเนินงาน) 

 

ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 หัวข้อรายงาน ค าอธบิาย 

 รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการรายงาน 

 ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบัิติราชการของสว่นราชการ 

 ชื่อผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด                         

หมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ท่ีไดร้ับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแล ติดตามการด าเนินงานให้ตัวชี้วัด

บรรลุผลส าเร็จ พรอ้มเบอรโ์ทรศัพทท้ั์งท่ีส านักงานและโทรศัพทเ์คลื่อนท่ีในกรณี

ท่ีต้องปฏบัิติราชการนอกสถานท่ีท างานเป็นประจ า 

 ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล                               

หมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ท่ีไดร้ับมอบหมายให้ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท้ังท่ีส านักงานและโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในกรณีท่ีต้องปฏบัิติ

ราชการนอกสถานท่ีท างานเป็นประจ า 

 ค าอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชข้้อมูลจากหน่วยงานสว่นกลาง  

 ใชค้ าอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดหนังสือกลุม่พัฒนาระบบบรหิาร 

ดว่นท่ีสุด ที่ ทส 1608.2/ว 29 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2556 เรื่อง 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมนิผลการปฏบัิติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (มติิภายใน ประเด็นการประเมนิ

ประสิทธิภาพ) 

กรณีเป็นตัวชี้วัดท่ีจัดเก็บข้อมูลเอง 

 ระบุค าจ ากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้ประเมนิ

และผู้ได้รับการประเมนิผลมคีวามเข้าใจท่ีตรงกันถึงแนวทางการวัดผล

ตัวชี้วัด 

 ข้อมูลผลการด าเนินงาน ระบุรายละเอียดการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆตามเกณฑ์การให้คะแนนของ

ตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ 

 เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบัิติราชการของ

สว่นราชการ 

 

 การค านวณคะแนนจากผลการ

ด าเนินงาน 

 

 1. ตัวชีว้ัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบัิติราชการของสว่นราชการ 

 2. น้ าหนัก 

 

 

 

ระบุน้ าหนักตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสว่นราชการ 

 

 

 

 

หัวข้อรายงาน ค าอธบิาย 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา).กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                       

                                                                                       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)        28 

  

 3. ผลการด าเนินงาน ระบุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชีว้ัด ทั้งน้ีต้องมหีน่วยนับ

เหมอืนกับหน่วยของตัวชีว้ัด (ส าหรับตัวชี้วัดท่ีมตัีวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้

ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมผลการด าเนินงานให้ครบถ้วน) 

 4. ค่าคะแนนท่ีได้ ระบุคา่คะแนนของตัวชี้วัด โดยน าผลการด าเนินงานเปรยีบเทียบกับเกณฑ์การให้

คะแนนท่ีก าหนดไว ้ 

 

 5. คะแนนถ่วงน้ าหนัก ระบุคา่คะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดท่ีไดจ้ากการน าค่าคะแนนท่ีไดข้องตัวชี้วัดมา

คูณกับน้ าหนักของตัวชี้วัด 

 ค าชีแ้จงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้

ด าเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี้ 

 ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ระบุปัจจัยท่ีมสีว่นสนับสนุนต่อการด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี้ 

ท้ังท่ีควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน     ระบุปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดน้ีท้ังท่ีควบคุมไดแ้ละ

ควบคุมไม่ได้ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานใน

ปีต่อไป  

ระบขุ้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดน้ีในปีงบประมาณต่อไป 

 หลักฐานอ้างอิง ระบุถงึชื่อหรือชนิดของหลักฐานท่ีใช้อ้างอิง และจ านวนของเอกสารท่ีได้จัดสง่มา 

เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาประเมนิผลการปฏิบัติราชการ  

โดยชนดิของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือ 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของสว่นราชการฯ หัวข้อแนวทาง 

การประเมนิผล ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือ

ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น ท้ังน้ีขอให้ระบุให้

ชัดเจนวา่เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง่มาประกอบน้ันมี 

ความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการด าเนินงานของตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอน

อย่างไร 

 

 

 

 

 


