
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 1 

 
 

 
สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มนีาคม 2562)         ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1  
Function Base 

1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นทีป่่าไม้
ของประเทศ 
     1.1 จ านวนพืน้ทีป่่าไม้ – ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 

1,325,350.88 
ไร ่

1,338,738.26 
ไร ่

1,351,125.64 
ไร ่

1,359,035.45 ไร่ 100 คะแนน 

      1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได ้(เข้าครอบครอง) 600 ไร ่ 630 ไร่ 660 ไร ่ 155.68 ไร ่ 12.97 
คะแนน 

 2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดิน
และฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

124 ระวาง 186 ระวาง 248 ระวาง 0 0 

องค์ประกอบท่ี 2  
Agenda Base 

1. ระดับความส าเร็จในการปฏริูปการบริหาร
จัดการกรมป่าไม้เพื่อความยั่งยนื 
     1.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูปา่ : 11 
โรงเรียน 
     1.2 การจัดการที่ดินท ากนิให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล : 1,670 ไร ่

1 ผลผลิต 2 – 3 ผลผลิต 4 ผลผลิต 2 ผลผลิต 
 
1 โรงเรียน 
 
1,670 ไร่ 
 
 
 

75 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 2 

 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

     1.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
บริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมาย ป่าชุมชน : 
ระดับอ าเภอ 240 คน ระดับจังหวัด 100 คน 
     1.4 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พนัธุ์ดี
ส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : 
จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ 
จ านวน 10 ชุมชน 

ระดับอ าเภอ 240 คน 
ระดับจังหวัด 100 คน 
 
0 

องค์ประกอบท่ี ....  
..................... 

      

องค์ประกอบท่ี ....  
..................... 

      

องค์ประกอบท่ี ....  
..................... 

      



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 3 

 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  
( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจภาพถ่ายดาวเทียม 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล

และปัตตาน ี
  นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืช

พรรณทีส่ามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ี
มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวน 
ยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวน
ยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมลูสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับ
เทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็น
ภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพื้นที่  
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ป่าไม ้

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือนมนีาคม 2562 
เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ป่าชายเลนเพิม่จาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนท่ีปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,325,350.88 ไร ่
 

1,338,738.26 ไร่ 1,351,125.64 ไร ่

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 4 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  
( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 
 

1,359,035.45 ไร่ 100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
   การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับเทคนิค
และวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมศิาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของ
ประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมกีารน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- 
หลักฐานอ้างอิง : 
ข้อมูลโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2560 - 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 5 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)           
( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

1.2 พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้

แสดงการเขา้ครอบครองพื้นที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- มาตรา 25 พระราชบญัญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นปา่สงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรไีด้แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุและรกัษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1)  สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริง

ปรากฏหรือเหตุอันควรสงสยัว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบญัญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้

เสื่อมสภาพในเขตปา่สงวนแห่งชาติ  
ภายในเวลาที่ก าหนดให ้

(3)  ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผดิไม่ปฏบิัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท า
ผิดแตห่าตัวไม่พบ  
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและไดเ้สียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออก
ค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพยส์ินท่ียึดไว้ไดอ้อกขายทอดตลาดหรือขายโดยวธิีอ่ืนตามที่
เห็นสมควรเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่
เงินท่ีได้จากการขายทรัพยส์ินนั้นโดยอนุโลม 

(4)   ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ปา่สงวนแห่งชาติในกรณีที่มี     
เหตุฉุกเฉิน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

600 ไร ่
 

630 ไร ่ 660 ไร ่

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 6 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)           
( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้า
ครอบครอง) 

155.68 ไร่ 12.97 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
   ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงาน
จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง มีจ านวน 155.68 ไร่ มีการด าเนินการ ดังนี้  
 (1) ด าเนินการประกาศ ตามแบบ ปส.ม.25 (ก.) และแบบ ปส.ม.25 (ข.) จ านวน 155.68 ไร่ 
 (2) ด าเนินการรื้อถอน จ านวน 120.95 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 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. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพ้ืนที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่   
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 
หลักฐานอ้างอิง : 
- ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ       
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ด าเนินการรื้อถอนหรือท าลายต้น
ยางพารา พืชผลอาสินอ่ืน ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้ของผู้กระท าความผิด ออกไปให้พ้น
จากเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา หมู่ที่ 5 ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 7 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)           
( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
- หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ ทส 1626.42/3271 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการยึด รื้อถอน ท าลาย หรือท าการอ่ืนใดแก่สิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิน ออกไปจาก
พ้ืนที่    ถูกบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหัวกระหมิง จังหวัดสตูล 
- หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ ทส 1626.42/3272 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการยึด รื้อถอน ท าลาย หรือท าการอ่ืนใดแก่สิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิน ออกไปจาก
พ้ืนที่     ถูกบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ าค้าง และป่าควนสิเหรง จังหวัดสงขลา 
- ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ       
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ด าเนินการท าลายหรือรื้อถอนต้น
ยางพารา พืชผลอาสินอ่ืน ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้ของผู้กระท าความผิด ออกไปให้พ้น
จากเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา หมู่ที่ 6 ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
- หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ ทส 1626.42/3273 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการยึด รื้อถอน ท าลาย หรือท าการอ่ืนใดแก่สิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิน ออกไปจาก
พ้ืนที่     ถูกบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโพธิ์ ป่าควนแดน และป่าเขารังเกียจ จังหวัดสงขลา 
- หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ ทส 1626.42/123 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการยึด รื้อถอน ท าลาย หรือท าการอ่ืนใดแก่สิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิน ออกไปจากพ้ืนที่     
ถูกบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินเภา จังหวัดสงขลา 
- หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ ทส 1626.42/541 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ด าเนินการยึด รื้อถอน ท าลาย หรือท าการอ่ืนใดแก่สิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิน ออกไป
จากพ้ืนที่     ถูกบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโพธิ์ ป่าควนแดน และป่าเขารังเกียจ จังหวัดสงขลา 
- ค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่าเขาใหญ่ ตามมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2559 ที่ 12/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง 
สั่งให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ และให้รื้อถอนหรือท าลายพืชผลอาสิน ต้นยางพารา พืชผลอาสินอ่ืน ตลอดจนสิ่งปลูก
สร้าง และขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้ ออกไปให้พ้นจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่าเขา
ใหญ่ ท้องที่ บ้านน้ าหรา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล    
- ค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 พ.ศ. 2559 ที่ 10/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง สั่งให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ และให้
รื้อถอนพืชผลอาสิน ต้นยางพารา หรือพืชผลอาสินอ่ืน ออกไปให้พ้นจากเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าควนกาหลง ท้องที่ บ้าน
พรุ หมู่ที่ 5 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล    
- ค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาเสม็ด ป่าควนเสม็ดชุน และป่าควนเหรง 
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2559 ที่ 11/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 เรื่อง สั่งให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ และให้ท าลายหรือรื้อถอนพืชผลอาสิน ต้นยางพารา พืชผลอาสินอ่ืน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 8 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)           
( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตลอดจนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้ ออกไปให้พ้นจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขา
เสม็ด       ป่าควนเสม็ดชุน และป่าควนเหรง ท้องที่บ้านป๋อง หมู่ที่ 2 ต าบลสะท้อน อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
- ค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหัวกะหมิง ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2559 ที่ 8/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สั่งให้ออกจากป่าสงวน
แห่งชาติ และให้ท าลายหรือรื้อถอนพืชผลอาสิน ต้นยางพารา พืชผลอาสินอ่ืน ตลอดจนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายทรัพย์สิน 
สิ่งของเครื่องใช้ ออกไปให้พ้นจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหัวกะหมิง ท้องที่ บ้านทุ่งมะปรัง หมู่ที่ 1 ต าบลวังประจัน 
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล    
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 9 

 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 
2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
 
ค าอธิบาย : 

 การตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรบัปรุงแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 
: 4,000 (One Map) เพื่อเตรียมก าหนดเป็นกฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 ดังนี้  

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง 
ซึ่งต้องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าทีก่ าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง 
และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ 
เพิกถอนบางส่วนให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตที่เปลีย่นแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

 พิจารณาความส าเรจ็การตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพืน้ท่ีในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายใน
ภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนที ่
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดนิของรัฐแบบเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศและไดร้ับการจัดเก็บในระบบ 
ภูมิสารสนเทศ โดยด าเนินการในพื้นที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ป่า รวม 10,000 ระวาง และการยกร่าง
กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนท่ีแนบท้าย 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

124 ระวาง 
 

186 ระวาง 248 ระวาง 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 10 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 
2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ความส าเร็จของการปรับปรุงแนว
เขตท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One 
Map) 
 

0 0 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
    สงขลา 82 ระวาง 

สตูล 135 ระวาง 
ปัตตาน ี31 ระวาง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 11 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)           
( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 

 
ค าอธิบาย : 
 การปฏิรปูการบริหารจดัการปา่ไมเ้พื่อความยั่งยืน หมายถึง การจัดการป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ การจัดการป่าไมเ้พื่อสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศ และการจดัการปา่ไม้เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยผลผลิต ดังนี้ 
1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
- ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจติส านึกเยาวชนด้านการฟื้นฟู

ป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยมีเป้าหมายจ านวนโรงเรยีนจ านวน 11 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 
2 กิจกรรม ดังน้ี 
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตรจ์ัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปอ้งกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 1 โรงเรียน 
หน่วยงานรับผดิชอบ : ส่วนส่งเสรมิการปลูกปา่ 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่รายภาค (ด้านการจดัการน้ าและสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที ่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) จ านวน 10 โรงเรียน หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ป่าไม้สงขลา จ านวน 6 โรงเรียน และ ศูนย์ป่า
ไม้สตูล จ านวน 4 โรงเรียน 

2. การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
- รัฐบาลมีนโยบายส าคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี14 ตุลาคม 2557 

เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทาง
ด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธ์ิ
รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสรมิการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎร
พึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจดัหาที่ดินท ากนิให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมลูแปลงท่ีดินของราษฎร 
ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในบริเวณพื้นทีด่ าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมลูน าไปสู่การ
จัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

- วัดจากจ านวนพ้ืนท่ี (ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
- การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ดังนี้ 

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
2. กรมป่าไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นท่ีที่จะด าเนินการ 

และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม(ถ้ามี) 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ด าเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 12 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)           
( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 

3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชมุชนและกฎหมายป่าชุมชน 
- ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส าคญัในการเร่งรัดขยายการจดัตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยด าเนินการ

ส่งเสริมให้ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ    ป่าชุมชน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรไีดม้ี
การอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมสีาระส าคัญใหม้ีกฎหมายว่าด้วยปา่ชุมชน เพื่อส่งเสรมิให้ราษฎร
ได้มสี่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดลุและยั่งยืน อันจะเป็นการสง่เสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรปา่ไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมคีวามสมบรูณ์และยั่งยืน 

- ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน์) เห็นความส าคญัของการ
ด าเนินการดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ กรมป่าไม้ เร่งด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แกภ่าครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการบรหิารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน เพื่อการ
บริหารจดัการปา่ชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและเกดิความยั่งยืนตลอดไป  

- เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ส านักจดัการป่าชุมชน จึงก าหนดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บรรจุหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การบริหาร
จัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผนปฏิบตัิงานและงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของส านักจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว 

4. โครงการส่งเสรมิผลิตกล้าไมพั้นธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 
- การจัดท าโครงการส่งเสริมผลติกลา้ไม้พันธ์ุดสี าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) เป็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมม้ีค่าที่
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมือ่วันท่ี 18 กันยายน 2561 ลงมติว่า 
1)  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2)  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการส่งเสริม

การปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวม
ของประเทศและเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงการปลูกป่าในพ้ืนที่เขาหัวโล้นและพื้นท่ีป่าเสื่อม
โทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

- สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคดัเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธ์ุดีให้กับชุมชนที่มี
ศักยภาพและมีความต้องการที่จะด าเนินการเพาะช ากล้าไมด้้วยตนเอง เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้
มีค่า โดยด าเนินการ ดังนี ้
1.  ส ารวจชุมชนที่มีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
2.  คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธุ์ดีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาเมล็ดไม้มีค่าสายพันธุ์ดีแต่ละชนิดที่มี

คุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จากส านักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ให้การสนับสนุน/จ าหน่ายให้
ชุ ม ชนที่ ส น ใ จ ในร าค าทุ น  เ พื่ อ เ ป็ นก า รส ร้ า งค ว ามมั่ น ใ จ ใน กา รปลู ก ว่ า ต้ น ไ ม้ ที่ ป ลู ก เ ป็ นส า ย พั น ธุ์  
ที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่สนับสนุนนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธุ์ใด 

3.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด การปักช า 
หรืออ่ืน ๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้ในการขยายพันธ์ุไม้แต่ละชนิด 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 13 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)           
( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
 โดยการประเมินความส าเร็จ ท้ัง 4 โครงการ จะประเมินผลจากผลผลิต และค่าเป้าหมายดังนี ้

1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า : 11 โรงเรียน 
2. การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 1,670 ไร ่(ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ ป่าคลองกั่ว ป่าเทือกเขาแก้ว  

ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม 
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน : 340 คน 
4. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดสี าหรับชุมชน(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ เพื่อเป็น

การสนบัสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มคี่า จ านวน 10 ชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1 ผลผลิต 
 

2 – 3 ผลผลิต 4 ผลผลิต 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหาร
จัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยนื 
1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า : 11 
โรงเรียน 
2. การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล : 1,670 ไร่ 
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
บริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่า
ชุมชน : 340 คน 
4. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับ
ชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดตั้ง
เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ จ านวน 
10 ชุมชน 

2 ผลผลิต 
 

1 โรงเรียน 
 

1,670 ไร่ 
 

ระดับอ าเภอ 240 คน 
ระดับจังหวัด 100 คน 

 
 

0 

75 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 14 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)           
( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- 
หลักฐานอ้างอิง : 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 15 

 
 

ตัวอย่าง 
สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านัก/กอง/กลุ่ม ................................................................. 

 

( ……) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)         ( ......... ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1  
Function Base 
 

1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นทีป่่าไม้ของ
ประเทศ 
    1.1 จ านวนพืน้ทีป่่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

 
 

102.16 ล้าน
ไร ่

 
 

102.19 ล้าน
ไร ่
 

 
 

102.24 ล้าน
ไร ่
 

 
 

102.19 ล้านไร ่

 
 

75 คะแนน 

     1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 33,630 ไร ่ 36,815 ไร ่ 40,000 ไร ่ 35,000 ไร ่ 52.0368 
คะแนน 

 
หมายเหตุ : คะแนนที่ได้ ค านวณบัญญัติไตรยางศ์เทียบจากผลการด าเนินงานที่ได้กับเกณฑ์การประเมินผล 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 16 

 
 

ตัวอย่าง 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
( ... ... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 – 31 มี.ค. 62             ( ....... ) รอบท่ี 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ต.ค.61 – 31 ต.ค.
62    
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้

แสดงการเขา้ครอบครองพื้นที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/
หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 16 

ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
- มาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ในกรณีที่มีการฝ่าฝนืพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุใหม้ีสิง่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ หรือมี

สิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดท าลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ 
ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรอืท าให้สิ่งน้ันๆ กลับคืนสู่สภาพเดมิ แล้วแต่กรณีถ้าผู้กระท าความผดิไม่ปฏิบัตติามหรือถ้าไม่
รู้ตัวผู้กระท าความผิด หรือเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแกอุ่ทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระท าดังกล่าวแล้ว
อย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ในการที่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีกระท าการเสียเองนั้น 

- มาตรา 25 พระราชบญัญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นปา่สงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรไีด้แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุและรกัษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1)  สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริง

ปรากฏหรือเหตุอันควรสงสยัว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบญัญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้

เสื่อมสภาพในเขตปา่สงวนแห่งชาติ ภายในเวลาที่ก าหนดให ้
        (3)  ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผดิไม่ปฏบิัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท า 
                ผิดแต่หาตัวไม่พบ  
                ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดดงักล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออก 
                ค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินท่ียึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่ 
                เห็นสมควรเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใช้บังคับแก่ 
                เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 17 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

33,630 ไร่ 36,815 ไร่ 40,000 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้า
ครอบครอง) 

35,000 ไร่ 52.0368 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – 
เข้าครอบครอง มีจ านวน ......................... ไร ่มีการด าเนินการ ดังนี้ ..................................................................... 
................................................................................................................. ....... 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 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. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพ้ืนที่ส านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  

 4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่   
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. การบุกรุกพ้ืนที่ของนายทุน,นักการเมือง 
2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 
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ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หนำ้ 18 
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3. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
1. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 
5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 
6. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ................ ลงวันที่ ................ เรื่อง .................................. 
- ............................................................................ 
- .............................................................................. 

 


