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สรุปผลการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค ์
 

( …✓…) รอบที ่1 (ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)         ( ......... ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561) 
 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบท่ี 1. 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสทิธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลกัภารกจิ

พืน้ฐาน งานประจ างาน

ตามหน้าที่ปกติ หรอืงาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรัฐมนตรี 

(Functional Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของ

ประเทศ* 

  ✓  

1.1.1 จ านวนพืน้ที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) - - ✓  

1.1.2 จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง - ส่งด าเนินคดี 1,500ไร่ 

- เข้าครอบครอง 225 ไร่ 

N/A  ✓ 

1.1.3 จ านวนพืน้ที่การปลูกฟื้นฟูป่า เตรียมพื้นที่ปลูกป่า 740 ไร่  

เตรียมกล้าไม้ 148,000 กล้า 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่า 740 ไร่  

เตรียมกล้าไม้ 148,000 กล้า 

✓  

1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธ์ิ จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ จ านวน  600 ไร ่

เตรียมกล้าไม้ 120,000 กล้า 

จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ จ านวน  600 ไร ่

เตรียมกล้าไม้ 120,000 กล้า 

✓  

1.3จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน ต่ ากว่า 22 จุด 14 จุด ✓  
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องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบท่ี 1. 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 2 
ประสทิธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลกัภารกจิ

ยุทธศาสตร์ แนวทาง

ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เร่งด่วน หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

(Agenda Base) 

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้* - N/A ✓  

     

     

     
     

องค์ประกอบที่ 3 
ประสทิธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลกัภารกจิ

พืน้ที่/ท้องถิ่นฯ (Area 

Base) (ถ้าไมม่ภีารกิจนี ้

ไมต่้องประเมนิ) 

- - - - - 
     
     
     

องค์ประกอบที่ 4 

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ 

(Innovation Base) 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     

(1) การลดกระดาษ ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 5 ลดการใช้การดาษร้อยละ 5 ✓  

     

     
องค์ประกอบที่ 5 

ศักยภาพในการเป็นส่วน

ราชการที่มีความส าคัญ

เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา (Potential Base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

    

(1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กิจกรรมป้องกัน

ไฟป่าและควบคุมหมอกควัน)* 

ด าเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่า จ านวน  

14  ครั้ง งบประมาณ 857,000 

บาท 

ด าเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่า จ านวน  

14  ครั้ง งบประมาณ 857,000 

บาท 

✓  
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องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบท่ี 1. 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

(2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคเหนือ (กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น) 

1 งาน 

3,130,000 บาท 

1 งาน 

4,409,572.87 
✓  

(3) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาปา่ไม้ให้ย่ังยืน 

(กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2) 

280 ไร ่

708,000 บาท 

530 ไร ่

1,282,524.00 บาท 
✓  

 (4) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาปา่ไม้ให้ย่ังยืน   

      - กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  

 

      - กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 

 

42 หมู่บา้น  

833,750 บาท 

1 รุ่น 

214,900.00 บาท 

 

12 หมู่บา้น 

 

1 รุ่น 

214,900.00 บาท 

 

 

 

✓ 

 

✓ 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ 

                 1.1.1จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 

ค าอธิบาย :  

พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต , ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทียม sentinel-2 

นิยามพื้นที่ปา่ไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืช

พรรณที่สามารถจ าแนก ได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลาน

หินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ที่มีต้นไม้ 

แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พืน้ที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา 

ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการ

สรุปเป็นภาพรวมของประเทศเม่ือด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพืน้ที่ ที่เพิ่มขึน้หรือลดลงของพื้นที่

ป่าไม้ 

โดยมีเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ- นครสวรรค์ 558,723.87 ไร่- พิจิตร  8,398.66 ไร่- อุทัยธานี 2,135,387.52 ไร่  

รวม 2,702,510.05 ไร่ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

- 2,702,510.05 ไร่ 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1.1จ านวนพื้นที่ปา่ไม้-ส ารวจ

จากภาพถ่ายดาวเทยีม 

- N/A 

(อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ) 

✓  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

จัดเกบ็ข้อมูลเม่ือสิน้ปีงบประมาณ 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ตัวช้ีวัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ 

                 1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 

ค าอธิบาย :  

▪ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง  

▪ จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด 

ได้แสดงการเข้าครอบครองพืน้ที่โดยการด าเนินการ 

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

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตาม มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 

16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

- ส่งด าเนินคดี 1,500ไร่ 
- เข้าครอบครอง 225 ไร่ 

3,000 ไร ่
450 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวง

คนืได้ – เขา้ครอบครอง 

- ส่งด าเนินคดี 

1,500ไร่ 

- เข้าครอบครอง 

225 ไร ่

N/A 

(อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ) 

 
✓ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

- 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 7 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 8 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ตัวช้ีวัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ 

                 1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

ค าอธิบาย :  

การปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจัดการปลูกฟื้นฟูป่าในพืน้ที่ป่าที่ถูกบุกรุกท าลายและป่าที่เสื่อมสภาพ 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี้  

1)  ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกับชนิดป่า 

เชน่ ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้นป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น  

2)  บ ารุงรักษา เชน่ การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ การก าจัดวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการให้มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า ด าเนินการในพืน้ที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยาน

แห่งชาติสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่าสงวน740 ไร่  

และจ านวน 148,000 กล้า 
ปลูกป่าได้ 740 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1.3 จ านวนพื้นทีก่ารปลูก

ฟื้นฟูปา่ 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่า

สงวน740 ไร่  

และจ านวน 

148,000 กล้า 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่าสงวน

740 ไร่  

และจ านวน 148,000 

กล้า 

✓  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

- 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 9 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 10 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ตัวช้ีวัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ 

                 1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

ค าอธิบาย :  

การปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจัดการปลูกฟื้นฟูป่าในพืน้ที่ป่าที่ถูกบุกรุกท าลายและป่าที่เสื่อมสภาพ 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี้  

1)  ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกับชนิดป่า 

เชน่ ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้นป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น  

2)  บ ารุงรักษา เชน่ การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ การก าจัดวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการให้มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า ด าเนินการในพืน้ที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยาน

แห่งชาติสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่าสงวน740 ไร่  

และจ านวน 148,000 กล้า 
ปลูกป่าได้ 740 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1.3 จ านวนพื้นทีก่ารปลูก

ฟื้นฟูปา่ 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่า

สงวน740 ไร่  

และจ านวน 

148,000 กล้า 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่าสงวน

740 ไร่  

และจ านวน 148,000 

กล้า 

✓  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

- 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 11 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 12 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ตัวช้ีวัดท่ี : 1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธ์ิ 

ค าอธิบาย :  

     การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น ที่เป็นไม้มีค่าที่มีรอบตัดฟันยาว (10 ปีขึ้นไป) 

ในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการ

สร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

     ผลการด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสนับสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ เม่ือ

ผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว ต้องมีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยร้อยละ 90 ขึน้ไป ในปีที่ 1-3  ร้อยละ 85 ขึน้ไป ในปี

ที่ 4 และร้อยละ 80 ขึน้ไป ในปีที่ 5 โดยให้ปลูกต้นไม้รอบตัดฟันยาวในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้ก าหนด 

     ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกับพืน้ที่และ

ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ  สอดคล้องตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม บัญชีรายชื่อพันธุ์ ไม้ 

ได้แก่ กระซิก, กระพี้เขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ่, กันเกรา, เค่ียม, เค่ียมคะนอง, จ าปาป่า, ชิงชัน,  แดง, ตะเคียนชันตา

แมว, ตะเคียนทอง, ตะเคียนหิน, ตะแบกนา, ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสือโคร่ง, ประดู่ปา่ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

- จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

จ านวน  600 ไร่ 

    - เตรียมกล้าไม้  จ านวน 120,000 กล้า 

600 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่

เอกสารสิทธ์ิ 

1. จัดท าทะเบียน

เกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ  

จ านวน  600 ไร่ 

2. เตรียมกล้าไม้  จ านวน 

120,000 กล้า 

1. จัดท าทะเบียนเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการ  

จ านวน  600 ไร่ 

2. เตรียมกล้าไม้  จ านวน 

120,000 กล้า 

✓  

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 13 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

- 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 14 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ตัวช้ีวัดท่ี : 1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน 

ค าอธิบาย :  

จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ดาวเทียมระบบ 

Modis    ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากองคก์าร

บริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรองข้อมูลจุดความ

ร้อนที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ www.forest.go.th/wildfire และ 

Application Line ไปยังหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

ต่ ากว่า 22 จุด ต่ ากว่า 42  จุด 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่

เอกสารสิทธ์ิ 
ต่ ากว่า 22 จุด 14 จุด ✓  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

- 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 15 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ตัวช้ีวัดท่ี : 2.1จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 

ค าอธิบาย :  

    พื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเปา้หมาย

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 200,000 ไร่ โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของ

ราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ใน

บริเวณพืน้ที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน วัดผลการ

ด าเนินงานจากจ านวนพืน้ที่(ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

    พื้นที่ปา่ไม้ถาวร หมายถึง พื้นที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 14 พฤศจกิายน 2504 หลังจาก

นั้นมีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การ

ถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพืน้ที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ 

หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พื้นที่ดังกล่าวจะ

ถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพื่อด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พื้นที่ปา่ไม้ถาวรที่ด าเนินการนี้เป็นพืน้ที่ตาม

โครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็น 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

- 1 งาน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้

ยากไร้ 
- N/A 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
✓  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

- จัดเกบ็ตัวช้ีวัดเม่ือสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 16 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 17 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ตัวช้ีวัดท่ี : 2.1จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 

ค าอธิบาย :  

    พื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเปา้หมาย

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 200,000 ไร่ โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของ

ราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ใน

บริเวณพืน้ที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน วัดผลการ

ด าเนินงานจากจ านวนพืน้ที่(ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

    พื้นที่ปา่ไม้ถาวร หมายถึง พื้นที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 14 พฤศจกิายน 2504 หลังจาก

นั้นมีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การ

ถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพืน้ที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ 

หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พื้นที่ดังกล่าวจะ

ถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพื่อด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พื้นที่ปา่ไม้ถาวรที่ด าเนินการนี้เป็นพืน้ที่ตาม

โครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็น

ระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร โดยมีการ

ด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพื้นที่ปา่ไม้ถาวร ดังนี้ 

1.  ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อที่ทัง้หมดของสภาพป่าที่เหลืออยู่ 

และจ านวนเนื้อที่รวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ 

2.  ส ารวจการถือครองพืน้ที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรทั้งหมดนั้น ใครเป็นผู้ใช้/

ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพืน้ที่ 

3.  ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพืน้ที่ต่าง ๆ ที่มีในพืน้ที่ ทั้งนี้ น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และ

ระเบยีบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรต่อไป 

โดยวัดจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

- 1 งาน 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 18 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้

ยากไร้ 
- N/A 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
✓  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

- จัดเกบ็ตัวช้ีวัดเม่ือสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 19 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ตัวช้ีวัดท่ี : 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กิจกรรม “การลดกระดาษ” 

ค าอธิบาย :  

1.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ เดือนละ 1 

งานหรือกิจกรรมและตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูป

หัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชงิผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษ เพื่อน ามาพิจารณาในการแต่งตั้ง จ่าย

ค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรมรวม อย่าง

น้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี้ 

1.การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณให้ทุกส่วนราชการเริ่มด าเนินการ ทั้ง 3 กิจกรรมตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2560 

2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ส่วน

ราชการเริ่มด าเนินการได้ด าเนินการภายในไตรมาส 

    ที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถเลือกเรื่องใดมาด าเนินการก่อนหลังก็ได้  

3. ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 6 กิจกรรม เพื่อด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยคัดเลือก

จากประเภทเรื่องที่ด าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่  

   1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการ

แก้ไขปัญหาด้านทุจริต 4) การเพิ่มประสิทธิภาพของ 

ส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ5 ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 10 (สะสม) 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 20 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน กิจกรรม “การลด

กระดาษ” 

ด าเนินกิจกรรมได้ 

ร้อยละ5 
ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ5 ✓  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

- ส านกัฯ ได้แจ้งแนวทางการด าเนนิงานให้ทุกส่วนทราบและรายงานการใช้กระดาษให้ กปม.รับทราบทุกสิน้เดอืน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 21 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

ตัวช้ีวัดท่ี : 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ค าอธิบาย :  

1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วน

ราชการ จากระบบ GFMIS 

2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 6 โครงการโดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี้ (1)วงเงินงบประมาณสูงสุด (2) โครงการ

มีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ (3) โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบายรัฐบาลส าคัญ/ นโยบายเร่งด่วน  การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การ

พัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร  

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

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

ดีมาก (ตั้งแต่  90-100 %) 

• เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมี

ผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และในกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง 

(ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย  

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

ปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 
5.1.1 ด าเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่า จ านวน  14  ครั้ง 

งบประมาณ 857,000 บาท 

5.1.2 ด าเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า เพื่อชีวิตที่ดีขึน้ 1 งาน  

งบประมาณ 3,130,000 บาท 

5.1.3 ด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 280 ไร่ 

งบประมาณ 708,000 บาท 

5.1.4 โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ย่ังยืน   

      - ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 42 

หมู่บา้น งบประมาณ 833,750 บาท 

5.1.1 ด าเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่า จ านวน  14  ครั้ง 

งบประมาณ 857,000 บาท 

5.1.2 ด าเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า เพื่อชีวิตที่ดีขึน้ 1 งาน  

งบประมาณ 6,260,000 บาท 

5.1.3 ด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 560 ไร่ 

งบประมาณ 1,416,000 บาท 

5.1.4 โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ย่ังยืน   

      - ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 85 

หมู่บา้น งบประมาณ  1,667,500.00 บาท 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

      - ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปา่ 1 รุ่น 

งบประมาณ 214,900.00 บาท 
      - ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปา่ 1 รุ่น 

งบประมาณ 

214,900.00 บาท 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตาม

แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติ 

5.1.1 ด าเนินกิจกรรม

ป้องกันไฟป่า จ านวน  14  

ครั้ง งบประมาณ 

857,000 บาท 

5.1.2 ด าเนินโครงการฟื้นฟู

ป่าต้นน้ า เพื่อชีวิตที่ดีขึน้ 1 

งาน งบประมาณ 

3,130,000 บาท 

5.1.3 ด าเนินกิจกรรม

โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้

เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 280 

ไร่ งบประมาณ 708,000 

บาท 

5.1.4 โครงการปกป้องผืน

ป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้

ย่ังยืน   

      - ด าเนินกิจกรรม

ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

42 หมู่บา้น งบประมาณ 

833,750 บาท 

5.1.1 จ านวน  14  ครั้ง 

งบประมาณ 857,000 

บาท 

 

5.1.2  1 งาน 

4,409,572.87 บาท 

 

 

5.1.3   530 ไร่ 

1,282,524.00 บาท 

 

 

 

 

5.1.4 

 

 

- 12 หมู่บ้าน 

 

 

 

 

✓ 
 

 

 

✓ 
 

 

 

 

✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...✓... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561      

      - ฝึกอบรมราษฎร

อาสาสมัครพิทักษ์ปา่ 1 รุ่น 

งบประมาณ 214,900.00 

บาท 

   - 1 รุ่น 

214,900.00 บาท 
✓ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

- ส านกัฯ ได้แจ้งแนวทางการด าเนนิงานให้ทุกส่วนทราบและรายงานการใช้กระดาษให้ กปม.รับทราบทุกสิน้เดอืน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 

 


