
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

  

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 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 
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนฐาน 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวน
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 
 

 
 

1,552,002.24 ไร่ 
Interval - ร้อยละ 1 

 
 

1,567,679.03 ไร่ 
พ้ืนที่ป่าไม้(ภาพถ่าย
ดาวเทียมค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี) 

 
 

1,583,355.82 ไร่ 
Interval +ร้อยละ 1 

 

 
 

1,562,739.13 ไร่ 

 
 

50 

1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ 
ทวงคืนได้ –เข้าครอบครอง 

     250 ไร่* 
เป้าหมาย ปี 2562 

375  ไร่* 
*Interval +ร้อยละ 5 

500  ไร่* 
*Interval +ร้อยละ 

10 

244-3-02 ไร ่ 50 

 1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนว
เขตท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (one 
Map) 

- 98 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงป่า

สงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย  

ร้อยละ 60 

- 147 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงป่า

สงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย  

ร้อยละ 80 

- 196ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงป่า

สงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย  

ร้อยละ 100 
 
 

 
196 ระวาง 

 
100  
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

 
องค์ประกอบท่ี 2 
(Agenda Base) 
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐนโยบาย
เร่งด่วน            
หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ
หรือบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน  

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูป
การบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความย่ังยืน 
(1) ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
(2) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล 
(3) การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่า
ชุมชน 
(4) โครงการส่งเสริมการผลิตกล้าไม้
พันธุ์ดีส าหรับชุมชน(เรือนเพาะช า
ชุมชน/ต าบล) 

 
 

ด าเนินการตามผลผลิต
ได้ 

ร้อยละ 70 

 
 

ด าเนินการตามผลผลิต 
ได้ร้อยละ 85 

 
 

ด าเนินการตาม 
ผลผลิต 

ได้ร้อยละ 100 

 
 

1) 6 โรงเรียน 
2) 106,725.78 ไร ่
3) จ านวน 640 คน 
4) จ านวน 5 เรือนเพาะช า
ชุมชน 
 

 
 

100 

องค์ประกอบที่ 3  
(Area Base) 
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้      
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4  
(Innovation 
Base) 
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ
ระบบงานฯ  
 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้      

องค์ประกอบท่ี 5 
 (Potential Base) 
ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร
ด าเนินการของส่วน
ร าช ก ารต าม แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 20 ปี  
 
 
 
 
 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้      
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ( .... ✓... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
              1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
ค าอธิบาย : 
▪ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ประสานข้อมูลจากกรมป่าไม้ที่พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของ

ประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ           
กรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ,ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 และภาพถ่าย
ดาวเทียม Sentinel-2 

▪           นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่
ปกคลุมของพืชพรรณจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3 ,125 ไร่ และหมารวมถึง                
ทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคา
ลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช้เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้                  
สวนยางพารา และสวนปาล์ม การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความ
ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นรายภาคและรายจังหวัดมีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็ จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้  ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลใน              
เดือนมีนาคม 2562 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,552,002.24 ไร่ 
Interval - ร้อยละ 1 

 

1,567,679.03 ไร่ 
พ้ืนที่ป่าไม้(ภาพถ่ายดาวเทียม

ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 

1,583,355.82 ไร่ 
Interval +ร้อยละ 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ( .... ✓... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 

1,562,739.13 ไร่ 50 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          1.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ประสานข้อมูลจากกรมป่าไม้ที่พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้            
ของประเทศ ในปีประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบ               
ของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ,ภาพถ่ายดาวเทียมดาวเทียม Landsat 8 
และภาพถ่ายดาวเทียม sentinel-2 
           2.การประเมินผลจะประเมินผลรอบ 12 เดือน รอบเดียว ให้น าผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560               
(ออกผลปลายเดือน มีนาคม 2562) มาใช้ในการประเมิน รอบ 12 เดือน ของปี 2562  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. ขาดอัตราก าลังในการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
2. การบริหารจัดการของส่วนฯ ไม่เป็นระบบไร้เสถียรภาพซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน 

ท าให้เกิดการร้องเรียนในอนาคต 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  ( .... ✓...) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ –เข้าครอบครอง 
ค าอธิบาย : 
▪ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
▪ จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนทีป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

▪ มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

         (1) สั่งให้ผู้ใดผู้หนึ่งออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มี
ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

     (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่อันตราย หรือ                
สิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

     (3) ยึด ท าลาย รื้นถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืน เมื่อมีผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2)ไม่ปรากฏตัวผิดกระท าผิด
หรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน
ตามที่เห็นสมควรเพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้
บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

     (4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติใน
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

250 ไร่* 
เป้าหมาย ปี 2562 

 

375  ไร่* 
*Interval +ร้อยละ 5 

500  ไร่* 
*Interval +ร้อยละ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  ( .... ✓...) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ ำนวนพ้ืนที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนได้–เข้ำครอบครอง 
 

244 – 3 – 02 ไร่ 50 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
        ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม รวบรวมสรุปรายงาน
ข้อมูลการด าเนินงานตามรูปแบบที่กรมป่าไม้ก าหนด 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1.  งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  กรมป่าไม้ 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้   พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช  2484 , พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

     4.  ยานพาหนะ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     1. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่  
     2. การบุกรุกพ้ืนที ่
     3. อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-  รายงานผลการการกระท าผิดว่าด้วยการป่าไม้ (ศปท.1) 
-  ตารางแสดงจ านวนพื้นที่ป่าท่ีทวงคืนได้-เข้าครอบครอง (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61– 31 ก.ย. 62) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  ( .... ✓...) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
ค าอธิบาย : 
▪ การตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณา

การ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) เพ่ือเตรียมก าหนดเป็นกฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจ
ตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้ 

▪ มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า
หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่ก าหนดเป็นป่า
สงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

▪ มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กระท าได้โดย
ออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่
เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

▪ พิจารณาความส าเร็จการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตาม
กฎหมายในภาคสนาม (Ground Check) และการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการในมาตรา 1 
: 4,000 (One Map) เพ่ือปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและได้รับการ
จัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ โดยด าเนินการในพ้ืนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ แยกเป็นป่าสงวนแห่งชาติท้องที่
จังหวัดนครพนม  12 ป่า รวม 39 ระวาง และป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดสกลนคร 18 ป่า รวม 157 ระวาง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- 98 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวน

แห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย  

ร้อยละ 60 
 

- 147 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงป่า

สงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย  

ร้อยละ 80 

- 196ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงป่า

สงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย  

ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  ( .... ✓...) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและ
ฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

196 ระวาง 100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       กรมป่าไม้ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลานทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูล
ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมจัดท าแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่
แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4,000 เพ่ือให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม จัดท า
แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจาการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา                  
1: 4,000 จ านวน 196 ระวาง และได้ด าเนินการตรวจสอบตามเป้าหมายที่กรมก าหนดแล้ว ในท้องที่จังหวัดนครพนม 
จ านวน 13ป่า และจังหวัดสกลนคร จ านวน 16 ป่า ซึ่งได้ผ่านคณะท างานจัดท าร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและ
ร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครนครพนม และ
คณะท างานจัดท าร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดท าร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่ งชาติและร่างแผนที่แนบท้าย
กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
           
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     1. งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ 
     2. การจัดประชุมคณะท างานฯ 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
      1. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่  
      2. การบุกรุกพ้ืนที่ 
      3. อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
      1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.1/2730 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.2) แผนยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการ
ท าลาย 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  ( .... ✓...) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปรับปรุงแผนที่เขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมจัดท าแผนที่
แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาตภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 
1:4,000  
        2. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 586/2562 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างกฎกระทรวงป่า
สงวนแห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        3. ค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6 สาขานครพนม ที่  101/2562 ลงวันที่  24 เมษายน 2562                       
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานตรวจแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือแนวเขตที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 
(Gound  check ) เฉพาะบริเวณที่เปลี่ยนแปลงไปจากโครงการ One Map ท้องที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม 
ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  ( .... ✓... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความยั่งยืน 
ค าอธิบาย : 

• การปฏิบัติรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความยั่งยืน หมายถึง การจัดการป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ การจัดการป่าไม้ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการจัดการป่าไม้เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยผลผลิต ดังนี้ 
1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
- ครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตส านึกเยาวชน

ด้านการฟ้ืนฟูป่าและการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้โดยมีเป้าหมายจ านวนโรงเรียน 6 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 

           (1) แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ
ปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาให้ยั่งยืนกิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม จ านวน 1 โรงเรียน 

           (2) แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค(ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้) กิจกรรมเครือข่ายหมู่บ้านฟ้ืนฟูป่าและกิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า จ านวน 5 โรงเรียน 

2. การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
         รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 

ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคระกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบ
แนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช .) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) คือ การจั ดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่
กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และส่งเสริมการด ารงชีพ
เพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

     -   พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน 
ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูล
แปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในบริเวณพ้ืนที่ ด าเนินการ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาลวัดจากจ านวนพ้ืนที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
2. กรมป่าไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพ้ืนที่                    

ที่จะด าเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี) 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  ( .... ✓... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30กันยายน 2562) 
 

      5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ด าเนินการ 
  6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 

-  ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการเร่งรัดขยายการจัดตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
โดยด าเนินการส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย
คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระส าคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เห็นความส าคัญ
ของการด าเนินการดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ กรมป่าไม้ เร่งด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
เพ่ือการบริหารจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและเกิดความยั่งยืนตลอดไป 

เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักจัดการป่าชุมชน จึงก าหนดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บรรจุหัวข้อการ
บรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผน
ปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของส านักจัดการป่าชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว 

4.  โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 
  -  การจัดท าโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) เป็นข้อสั่งการของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการด าเนินการเพาะช ากล้า
ไม้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2561 ลงมติว่า 

 1) เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 2) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง
ในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้
ในภาพรวมของประเทศและเป็นการเพ่ิมรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงการปลูกป่าในพื้นที่เขาหัวโล้นและพ้ืนที่
ป่าเสื่อมโทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

- สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธุ์ดีให้กับ       
ชุมชนที่มีศักยภาพและมีความต้องการที่จะด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการชุมชนไม้มีค่า โดยด าเนินการ ดังนี้ 

-  
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( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  ( .... ✓... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30กันยายน 2562) 
 

1. ส ารวจชุมชนที่มีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

2. คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธุ์ดีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาเมล็ดไม้มีค่าสายพันธุ์ดี   
แต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จากส านักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ให้การสนับสนุน/
จ าหน่ายให้ชุมชนที่สนใจในราคาทุน เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจในการปลูกว่าต้นไม้ที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่ดี                          
และเหมาะสม รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่สนับสนุนนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธุ์ใด 

3. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด 
การปักช า หรืออ่ืน ๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ในการขยายพันธุ์ไม้แต่ละชนิด 
• โดยการประเมินความส าเร็จ ทั้ง 4 โครงการ จะประเมินผลจากผลผลิต และค่าเป้าหมายดังนี้ 

    (1) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า : 6 โรงเรียน 
    (2) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 106,725.78 ไร่ 
    (3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน : 640 คน 

     (4) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/
ต าบล ต้นแบบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า จ านวน 10 ชุมชน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ด าเนินการตามผลผลิต 
ได้ร้อยละ 70 

 
 

ด าเนินการตามผลผลิต 
ได้ร้อยละ 85 

ด าเนินการตามผลผลิต 
ได้ร้อยละ 100 

 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการ
บริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความยั่งยืน 
 

ด าเนินการตามผลผลิต 
ได้ร้อยละ 100 

100 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  ( .... ✓... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30กันยายน 2562) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
        ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ , ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , ส่วนจัดการป่าชุมชน , ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า,  
ส่วนอ านวยการ  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6  สาขานครพนม ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-  งบประมาณ 
-  บุคลากร 
-  ยานพาหนะ 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
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