
รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 1 
 

 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านัก/กอง/กลุ่ม ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 
 

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

องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ …1…. 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ฐาน งานประจ างาน

ตามหน้าที่ปกติ หรืองาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรัฐมนตรี 
(Functional Base) 

1.1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม-้ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร)่ ไมป่ระเมินในรอบท่ี 1 -   

1.1.2 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคนืได-้ส่งด าเนินคดี ประเด็นท่ี 1 : ส่งด าเนินคดี  1,500 ไร่ ประเด็นท่ี 1 : ส่งด าเนินคดี  462.37 ไร่   

 ประเด็นท่ี 2 : เข้าครอบครอง  300 ไร่ ประเด็นท่ี 2 : เข้าครอบครอง  20.14 ไร่   

1.1.3 จ านวนพื้นท่ีการปลูกฟื้นฟูป่า เตรียมพื้นท่ีปลูกปา่สงวน  100 ไร่ 

และกล้าไมจ้ านวน  20,000 กล้า 

เตรียมพื้นท่ีปลูกปา่สงวน  100 ไร่ 

และกล้าไมจ้ านวน  20,000 กล้า 
  

 

1.3 จ านวน Hotsport  ท่ีลดลงในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ไมเ่กิน 3 จุด 0 จุด   

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

ยุทธศาสตร์ แนวทาง

ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เร่งด่วน หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินใหผู้ย้ากไร้ ป่าสงวนแห่งชาติ  500 ไร่ 373-1-9  ไร่   

 ป่าไม้ถาวร  5,000 ไร่ 2,215 ไร่ 

  

  

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 2 
 

องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ …1…. 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

(Agenda Base) 

องค์ประกอบที่ 3 

ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ที่/ทอ้งถ่ินฯ (Area 

Base) (ถา้ไมม่ภีารกจินี้ 

ไม่ต้องประเมนิ) 

     
- - - - - 

     
     

องค์ประกอบที่ 4 

ประสทิธิภาพในการ

บริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ 

(Innovation Base) 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน 

 กิจกรรม “การลดกระดาษ” 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 2   

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน  

กิจกรรม “การประหยัดพลังงาน” 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 2   

องค์ประกอบที่ 5 

ศักยภาพในการเป็นส่วน

ราชการที่มคีวามส าคญั

เชงิยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา (Potential Base) 

5.1 โครงการปกปอ้งผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ย่ังยนื 

(กิจกรรมสง่เสริมการจัดการป่าชุมชน) 

21 28   

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 3 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 : จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทยีม  

ค าอธิบาย :  

• พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการ

ปลูกป่า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต, ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 

และภาพถ่ายดาวเทียม sentinel-2 

• การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม

ด้วยสายตา รว่มกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาเป็นราย

ภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการ

เปรียบเทียบพืน้ที่ที่เพิ่มขึน้หรอืลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 

• นิยามพืน้ที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้  หมายถึง พื้นที่

ปกคลุมของพรรณพืชที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ 

และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหนิที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพืน้ที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพืน้ที่ป่าไม้ 

โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อ ไม้  

ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- 
 

1.34 ล้านไร่ 
 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 4 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ (ส ารวจจาก

ภาพถ่ายดาวเทียม) 

1,337,011 ไร่ - - 
 

- 

 
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 

(สงขลา) รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจ านวนพื้นที่ป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) ได้จ านวน    

5,337.58 ไร่   

  

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรม 

 

 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 5 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1.2 จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – ส่งด าเนนิคดี 

ค าอธิบาย : - พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้และเข้าครอบครอง 

                - จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

หรอื เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพืน้ที่ โดยการด าเนินการ 

1. ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แหง่ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แหง่

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ตามมาตรา 21 พ.ร.บ. อุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอี านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท า

ความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแหง่ชาติ หรอืงดเว้นการกระท าใดๆ ในเขตอุทยานแหง่ชาติ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 1 : ส่งด าเนนิคดี 1,500 ไร่ 
ประเด็นที่ 2 : เข้าครอบครอง 300 ไร่ 

ประเด็นที่ 1 : ส่งด าเนนิคดี 3,000 ไร่ 
ประเด็นที่ 2 : เข้าครอบครอง 600 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1.2 จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวง

คืนได้ – ส่งด าเนินคดี 

ประเด็นที่ 1 ส่งด าเนินคดี 

ประเด็นที่ 2 เข้าครอบครอง 

 

 

 

1,500 ไร่ 

300 ไร่ 

 

 

462.37 ไร่ 

20.14 ไร่ 

  

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 6 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – ส่งด าเนนิคดี 

ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 – มนีาคม 2561 

    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

2. กฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

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

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

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

             3. ข้าราชการและเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงานประจ าส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และประจ า

หน่วยป้องกันรักษาป่า ทั้ง 11 หน่วย 

           4. ยานพาหนะ เครื่องมอื/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพืน้ที่ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

         1. บางพื้นที่เกิดเหตุความไม่สงบ เสี่ยงอันตรายต่อการปฏิบัติงาน 

         2. แรงจูงใจด้านราคาผลผลติ และการขยายขนาดของครัวเรือนส่งผลใหเ้กิดการบุกรุกพืน้ที่ป่าเพื่อยึดถือ

ครอบครอง ปลูกพืชเกษตร (สวนยางพารา สวนผลไม้) จากราษฎรในพื้นที่ 

         3. สัญลักษณ์แสดงแนวเขตพืน้ที่ป่าช ารุด ผุพัง 

หลักฐานอ้างอิง : 

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.34/23192 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง การก าหนดเป้าหมาย

การปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 7 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

(......) รอบที่ ๑ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

(..........) รอบที่ ๒ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ของประเทศ 

                         1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

ค าอธิบาย : การปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจัดการปลูกฟื้นฟูป่าในพืน้ที่ป่าที่ถูก 

                 บกุรุกท าลายและป่าที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการ 

                 ด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี้ 

                     ๑) ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้  

                         ที่มคีวามเหมาะสมกับชนิดป่า อาทิ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชืน้ 

                         ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น 

                     ๒) บ ารุงรักษา เช่น การปลูกและปลูกซ่อม ใส่ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช การท าแนวกันไฟ และ 

                         ท าทางตรวจการ ให้ให้มอีัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การก าหนดค่าเป้าหมาย :  

การประเมิน รอบที่ ๑ การประเมิน รอบที่ ๒ 

เตรียมพืน้ที่ปลูกป่าสงวน ๑๐๐ ไร่ และกล้าไม้จ านวน ๒๐,๐๐๐ กล้า  
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่ม

จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ของ

ประเทศ 

    1.1.3 จ านวนพืน้ที่การ

ปลูกฟื้นฟูป่า 

เตรียมพืน้ที่ปลูกป่าสงวน 

๑๐๐ ไร่ และกล้าไม้

จ านวน ๒๐,๐๐๐ กล้า 

เตรียมพืน้ที่ปลูกป่าสงวน 

๑๐๐ ไร่ และกล้าไม้

จ านวน ๒๐,๐๐๐ กล้า 

  

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 8 
 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

    ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงาน 

พืน้ที่การปลูกฟื้นฟูป่า โดยเตรียมพืน้ที่ปลูกป่าสงวน ๑๐๐ ไร่ และกล้าไม้จ านวน ๒๐,๐๐๐ กล้า 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

    ๑. งบประมาณกิจกรรมปลูกป่าในพืน้ที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวน 

         แหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก 

    ๒. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

           ๒.๑ พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

           ๒.๒ พ.ร.บ. ป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

           ๒.๓ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕, ปรับปรุง ๒๕๕๘ 

           ๒.๔ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

    ๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพืน้ที่ส านักจัดการ 

ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) 

    ๔. ผูป้ฏิบัติงานมคีวามรู้ ความเข้าใจ ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินงานตามหลักวิชาการและความ  

เหมาะสมของสภาพพื้นที่ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

    ขาดยานพาหนะที่มปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยใน

การปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

    เน้นการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ และการมสี่วนร่วมของหน่วยปฏิบัติ หน่วยงานติดตาม    

ประเมินผล และกรมป่าไม้ 

หลักฐานอ้างอิง : 

    ๑. หนังสือส านักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.3/ว 2๖๒๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจกิายน 25๖๐ 

เรือ่ง แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายเงนิ (ปม.101-104) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ๒. หนังสอืส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ที่ ทส ๑๖๒๖.๕๒/๓๓๐๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอรายงานพืน้ที่แปลงปลูกป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ๓. หนังสอืส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ที่ ทส ๑๖๒๖.๕๑/๒๕๘ ลง 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 9 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ค าอธิบาย : - จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึน้ในพื้นที่ป่าสงวน

แหง่ชาติ โดยใช้ดาวเทียมระบบ Modis ในการตรวจหาจุดความรอ้นจากไฟป่า โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับ

ข้อมูลจุดความรอ้น (Hotspot) จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแหง่ชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมรกิา ใน

รูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรองข้อมูลจุดความรอ้นที่เกิดขึ้นในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ เพื่อแจง้เตอืนผ่าน

ทางเว็บไซด์ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้www.forest.go.th/wildfire และ Application Line ไปยังหนว่ยส่งเสริมการ

ควบคุมไฟป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
ไม่เกิน 3 จุด ไม่เกิน 7 จุด 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงใน

พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 

ไม่เกิน 3 จุด 0 จุด  
 

 
 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) รวบรวมจุดความร้อน (Hotspot) จาก www.forest.go.th/wildfire 

 

    

http://www.forest.go.th/wildfire


รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 10 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า และ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและ           

ควบคุมหมอกควัน 

2. กฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

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

             3. ข้าราชการและเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงานประจ าส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และ

เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลา 

           4. ยานพาหนะ เครื่องมอื/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพืน้ที่ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

         พืน้ที่การปฏิบัติงานของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลา ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส และ 

จังหวัดยะลา อยู่นอกเหนอืพืน้ที่รับผดิชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) 

หลักฐานอ้างอิง : 

ข้อมูลจุดความรอ้น (Hotspot) จาก www.forest.go.th/wildfire ย้อนหลัง 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forest.go.th/wildfire%20ย้อนหลัง


รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 11 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 : จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้  

ค าอธิบาย : 

• พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ซึ่ งเป็นเป้าหมาย

แผนปฏิบัตงิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 เป้าหมาย 500 ไร่ โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงท่ีดนิของราษฎร 

ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงท่ีดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ ในบริเวณ

พื้นท่ีด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดท่ีดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน วัดผลการด าเนินงาน

จากจ านวนพืน้ท่ี(ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 

• พื้นท่ีป่าไมถ้าวร หมายถึง พืน้ท่ีก าหนดให้รักษาไวเ้ป็นป่าไมต้ามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 หลังจากนั้น

มกีารส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทท่ีดิน โดยใชข้้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การถือ

ครองท่ีดิน การใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีท่ีถูกจ าแนกไวป้ระกอบการพิจารณาวา่มพีื้นท่ีส่วนใดท่ีจะรักษาไวเ้ป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือ

ส่วนใดจะจ าแนกเป็นท่ีจัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และส่วนท่ีมีมติให้รักษาไวเ้ป็นป่าไม้ถาวร พื้นท่ีดังกล่าวจะถูกส่ง

มอบให้กรมป่าไม้เพื่อด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป พื้นท่ีป่าไมถ้าวรท่ีด าเนนิการนี้ เป็นพื้นท่ีตามโครงการ

ส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลท่ีดิน และแผนท่ีขอบเขตท่ีดินในพื้นท่ี  ป่าไม้ถาวรท่ีได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.2561 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อใชใ้นการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าไมถ้าวรได้อยา่งเป็น

ระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นท่ีป่าไม้ถาวร โดยมีการ

ด าเนนิการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพื้นท่ี    ปา่ไมถ้าวร ดังนี้ 

             1. ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ท่ีดนิในพื้นท่ีป่าไม้ถาวร เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลจ านวนเนื้อท่ีท้ังหมดของสภาพป่าท่ี

เหลอือยู ่และจ านวนเนื้อท่ีรวมท้ังหมดของการใชท่ี้ดนิในพื้นท่ีป่าไม้ 

             2. ส ารวจการถอืครองพืน้ท่ีป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลวา่ในการจ าแนกการใชท่ี้ดนิในพืน้ท่ีป่าไม้ถาวรท้ังหมดนัน้ ใครเป็น

ผู้ใช/้ครอบครอง ใชท้ าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงท่ีดนิผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพื้นท่ี 

            3. ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพืน้ท่ีต่าง ๆ ที่มใีนพืน้ท่ี ท้ังน้ี น าข้อมูลท่ีได้มาพจิารณาตามกฎหมาย มตคิณะรัฐมนตรี 

และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนนิการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดนิและป่าไมใ้นพืน้ท่ีป่าไม้ถาวรตอ่ไป 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 12 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

- ป่าสงวนแห่งชาติ  500 ไร่ 

- ป่าไม้ถาวร  5,000 ไร่ 
 

 
ขั้นตอนที่ 4 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนการจัดหาที่ดนิให้ผูย้ากไร้ (ไร่) - ป่าสงวนแห่งชาติ 500 ไร่ 

- ป่าไม้ถาวร  5,000 ไร่ 

 

373-1-9 

2,215 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

  ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) รวบรวมสรุปข้อมูลจากจ านวนการจัดหา

ทีด่ินให้ผู้ยากไร้ ได้จ านวน 2,588-1-9 ไร่ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 1. งบประมาณกิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ 

     ป่าไม้ถาวร 

 2. กิจกรรมตรวจสอบพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดนิท ากินให้ชุมชน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

  

หลักฐานอ้างอิง : 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 13 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

ตัวชี้วัดท่ี : 4.1  การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กิจกรรมการลดกระดาษ) 

ค าอธิบาย :  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ได้ด าเนินการตามมาตรการลดกระดาษ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสามารถด าเนินการได้ 4 ขัน้ตอน  

ขั้นตอนที่ 1 แตง่ตั้งคณะท างานการลดกระดาษของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)      

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดมาตรการลดกระดาษของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)   

ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ทราบถึงมาตรการลด

กระดาษของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  

ขั้นตอนที่ 4 รายงานปริมาณการสั่งซือ้กระดาษของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษลดลงร้อยละ 5 
 

 
ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษลดลงร้อยละ 10 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

ตามมาตรการประหยัดกระดาษ 

 

ปริมาณการ
สั่งซื้อกระดาษ
ลดลงร้อยละ 

5 
 

ระหว่าง 1 ตุลาคม 

2560-31 มีนาคม 

2561 ไม่มกีาร

สั่งซื้อกระดาษ 

  

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 14 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

  มาตรการประหยัดปริมาณการใชก้ระดาษ มีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ในข้อมูลการด าเนินงาน

แล้ว เพื่อให้มาตรการที่ได้จัดท าออกมาของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เป็นไปได้ดว้ยดีตอ่ไป  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 ผูบ้ริหารให้ความส าคัญต่อการด าเนินการและได้รับความรว่มมอืเป็นอย่างดีจากบุคลากรในหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

2. อุปกรณ์ส านักงานบางรายการใชง้านมานานท าให้เสื่อมคุณภาพ ก่อให้เกิดความผดิพลาดในการ

ปฏิบัติงานบ่อยครั้งและใช้ปริมาณกระดาษมากขึ้น  

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 68/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานการลดกระดาษ 

2. ค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 71/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

เรื่อง ก าหนดมาตรการลดกระดาษของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

3. แจ้งเวียนหนังสอืส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ ทส 1626.12/2712 ลงวันที่ 4 

ตุลาคม พ.ศ. 2560  เรื่อง มาตรการลดการใช้กระดาษในส านักงาน ในการแจ้งเวียนมตคิณะรัฐมนตรี

และการขอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี   

4. แจ้งเวียนหนังสอืส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ ทส 1626.12/2816 ลงวันที่ 12 

ตุลาคม พ.ศ. 2560  เรื่อง แนวทางการลดใช้ปริมาณกระดาษของกรมป่าไม้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 15 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

ตัวชี้วัดท่ี : 4.2  การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กิจกรรมการลดพลังงาน) 

ค าอธิบาย :  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ได้ด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสามารถด าเนินการได้ 4 ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 แตง่ตั้งคณะท างานการประหยัดพลังงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)      

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)   

ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ทราบถึงมาตรการ

ประหยัดพลังงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการใช้พลังงานผ่านระบบ e-report.energy.go.th ของกระทรวงพลังงาน 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 

 
ขั้นตอนที่ 4 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

  มาตรการประหยัดพลังงาน มีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ในข้อมูลการด าเนินงานแล้ว เพื่อให้

มาตรการที่ได้จัดท าออกมาของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เป็นไปได้ดว้ยดีตอ่ไป  

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 16 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 ผูบ้ริหารให้ความส าคัญต่อการด าเนินการและได้รับความรว่มมอืเป็นอย่างดีจากบุคลากรในหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. อุปกรณ์ไฟฟ้า และยานพาหนะเก่าช ารุด 

2. สภาพอากาศที่ร้อนขึน้ 

3. มีการย้ายส านักงานมาอยู่ในส านักงานหลังใหม่ 

4. มีการตดิต่อประสานงานและปฏิบัติงานนอกพื้นที่มากขึ้น 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 67/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 เรื่อง 

แตง่ตัง้คณะท างานการประหยัดพลังงาน 

2. ค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 72/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 เรื่อง 

ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 17 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

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

      

ตัวชี้วัดท่ี : 5.1 โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน                     

ค าอธบิาย : กิจกรรมท่ีน ามาประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนงานการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2561  ของกรมป่าไม้  ได้แก ่

กิจกรรมสง่เสริมการจัดการป่าชุมชน 

1) เป้าหมายการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน  2 หมูบ้่าน และการจัดตั้งป่าชุมชน จ านวน 55 หมูบ้่าน 

2) ด าเนนิกิจกรรมตามแผน คือ การจัดตัง้ป่าชุมชนตามแนวทางกรมป่าไม ้

3) การอนุมัตจิัดตั้งป่าชุมชน คอื อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัตโิครงการป่าชุมชนท่ีไม่เคยได้รับการจัดตัง้เป็น ปา่ชุมชนตามแนวทาง

กรมป่าไม้มาก่อน 

4) การอนุมัตโิครงการตอ่เนื่อง หมายถงึ อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัตโิครงการป่าชุมชนท่ีได้หมดอายุโครงการ ไปแลว้ เพ่ือให้

สามารถด าเนนิโครงการ   ป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องได้ตามแนวทางของกรมป่าไม้ 

5) สถานภาพคงอยู ่หมายถงึ ปา่ชุมชนท่ีส ารวจสถานภาพป่าชุมชนแลว้อยูใ่นกลุ่มพัฒนาดีมาก กลุ่มพัฒนาปานกลาง และ

กลุ่มท่ีควรปรับปรุง 

6) การส ารวจสถานภาพป่าชุมชน หมายถึง การส ารวจข้อมูลป่าชุมชนท่ัวประเทศตามเกณฑ์การแบ่งกลุม่ป่าชุมชนท่ีกรมป่าไม้

ก าหนด โดยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ซึ่งมีผลการแบ่งกลุม่ ดังนี้ 

1) ป่าชุมชนพัฒนาดีมาก 

2) ป่าชุมชนพัฒนาปานกลาง 

3) ป่าชุมชนควรปรับปรุง 

4) ป่าชุมชนท่ีควรยกเลิก 

 

การก าหนดค่าเปา้หมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
21 

 
34 

 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หนา้ 18 
 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

5.1 โครงการปกป้องผืนป่าและร่วม

พั ฒ น า ป่ า ไม้ ให้ ยั่ ง ยื น (กิ จ ก รรม

ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน) 

 

55 28/55   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ดด้ าเนนิการ : 

ด าเนนิงานขัน้ตอนการจัดตัง้ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ ดังนี้ 

1.ขั้นตอนการรับค าขอจัดท าโครงการป่าชุมชน (ปชช.1) จ านวน 55 แห่ง 

2.ขัน้ตอนการจัดท ารายงานการตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีท่ีมีผู้ยื่นค าขอจัดท าโครงการป่าชุมชน (ปชช.2) จ านวน 28 แห่ง    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน : 

 

 


