
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

 

(.....) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)         () รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

  

1. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร 

20 2,712,007.74 ไร่ 2,725,527.42 ไร่ 
 

มากกว่า 
2,725,527.42 ไร่ 

2,727,039.51 ไร ่ 20 คะแนน 

2. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย (เข้าครอบครอง) 

20 56 ไร ่

 
80 ไร ่

 
96 ไร ่

 
115.79 ไร ่ 20 คะแนน 

3. จ านวนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน 
เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

20 2,533.85 ไร่ 2,981 ไร่ 3,428.15 ไร่ 2,993.45 ไร ่ 15 คะแนน 

4. ความส าเร็จของการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 20 117 ป่าชุมชน 195 ป่าชุมชน 234 ป่าชุมชน 195 ป่าชุมชน 15 คะแนน 

5. จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 20 800 ไร่ 1,200 ไร่ 1,600 ไร่ 1,600 ไร ่ 20 คะแนน 

รวม 100     90 คะแนน 
สรุปผล ระดับคุณภาพ 

 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 1. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร 
ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม,้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง 

  นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืช
พรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มี
อยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวน 
ยูคาลิปตัส หรือ พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวน
ยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับ
เทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็น
ภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพ้ืนที่  
ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2563 
เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพ้ืนที่ป่า
เศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพ่ิมข้ึน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2,712,007.74 ไร่ 2,725,527.42 ไร่ มากกว่า 2,725,527.42 ไร่ 
 

แบบฟอร์มที่ 1 

แบบฟอร์มที่ 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม จังหวัดนครสวรรค์ จงัหวัด
อุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร 

2,727,039.51 ไร ่ 20 คะแนน 

 

 ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ส านักฯ ได้ส่ังการให้ศูนย์ป่าไม้จังหวัดด าเนินการตรวจสอบ
ภาพถ่ายดาวเทียมตามท่ีกรมป่าไม้ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบ หากพื้นท่ีท่ีมีการบุกรุก แผ้วถาง ยึดถือครอบครอง ให้
ด าเนินการจับกุมด าเนินคดี 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : ไม่ม ี
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
     - หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ท่ี ทส 1629.203/859 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 เรื่อง 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561-2562 
     - หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 1603.4/3901 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
จัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 2. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย (เข้าครอบครอง) 
ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 

 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้
แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด 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. 2563 

 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติน้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปน้ี 

(1)  สั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจรงิ
ปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(2)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้
เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 

(3)  ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผูก้ระท า
ผิดแต่หาตัวไม่พบ  
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ัน ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออก
ค่าใช้จ่ายน้ันทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ี
เห็นสมควรเพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่
เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินน้ันโดยอนุโลม 

(4)   ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นสมควร ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

56 ไร ่ 80 ไร่ 96 ไร่ 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

2. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน
การบุกรุกท าลาย (เข้าครอบครอง) 

115.79 ไร ่ 20 คะแนน 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ผลการด าเนินงานตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 115-3-15 ไร่ ซึ่งไม่ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : ไม่ม ี
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
     - หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.403/2086 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2563 เรื่อง การเสนอใช้มาตรการทางปกครองตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
     - หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.203/3163 ลงวันท่ี 25 กันยายน 
2563 เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า และการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการ
ด าเนินงานตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 3. จ านวนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
ค าอธิบาย :  

 รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.
จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหสิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไมใ่ห้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้ง 
สนับสนุนเก่ียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และส่งเสรมิการด ารงชีพเพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคง
และย่ังยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดิน ท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็น
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ และตรวจสอบ ข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรผู้ครอบครอง
ที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมการ 
จัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนต่อไป    

 พิจารณาจากจ านวนพ้ืนที่ (ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดิน
ท ากินให้ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2,533.85 ไร่ 2,981.00 ไร่ 3,428.15 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

3. จ านวนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับ
การจัดหาที่ดิน เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชน 

2,993.45 ไร ่ 15 คะแนน 

 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : คทช.จังหวัดผ่านความเห็นชอบขอบเขตพื้นท่ีด าเนินการ (แปลงรวม) 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 1,089-1-40 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายห้วย
กระเสียว จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ 1,904-0-39 ไร่ 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : ไม่ม ี
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
     - หนังสือส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ ท่ี ทส 1603.1/722 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     - ค าส่ังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ท่ี 56/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าท่ีออกไปปฏิบัติงานตาม
โครงการตรวจสอบพื้นท่ีเพื่อจัดหาท่ีดินหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     - หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ท่ี ทส 1629.202/3179 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2563 
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 4. ความส าเร็จของการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
ค าอธิบาย :  

 ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รบัอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดยชุมชน
ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการบ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและย่ังยืน  

 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีคณะกรรมการปา่ชุมชนประจ า
จังหวัดพิจารณาอนุมัติ  

 การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การเพ่ิมจ านวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  

 การพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนการบริหารจัดการป่าชุมชน 
ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรือ อาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือ
การใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

117 ป่าชุมชน 195 ป่าชุมชน 234 ป่าชุมชน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

4. ความส าเร็จของการเพ่ิมและพัฒนา
พ้ืนที่ป่าชุมชน 

195 ป่าชุมชน 15 คะแนน 

 
 
 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
     - ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ.2562 
 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : ไม่ม ี
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
     - ความรู้ความเข้าใจตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ียังไม่มีความช านาญ อีกท้ังต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจกับชุมชนจ านวนมาก 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
     - หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.41/23450 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
     - หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.41/1730 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2563 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
     - หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.41/5433 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
     - หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.41/7158 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
     - หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.42/13012 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอปรับปรุงและเพิ่มเติม
รายละเอียดแนวทางการด าเนินการ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 5. จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
ค าอธิบาย :  

 การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย 
ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาติจากรัฐให้ใช้ ประโยชนได้ เพ่ือหวังผลสรา้งรายได้จากไม้ที่ปลูก ท ำให้เกดิการสรา้งอาชีพ พฒันาความ
เป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดลุของระบบนิเวศ 

 ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และตรงกับความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ สอดคล้อง ตามหลักวชิาการ โดยมีพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมให้เลือกตามบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ทีแ่นบท้ายของ
โครงการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม 

 รายละเอียดโครงการ 
1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2          
- สนับสนุนกล้าไม้รอบตัดฟันยาว ในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตมโครงการฯ ที่กรมป่าไม้ก าหนด 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี 
เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลก ารด าเนินง านแล้ว 
โดยในปีที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป, ในปีที่ 4 เฉลี่ยร้อยละ 85 ขึ้นไป, และในปีที่ 5 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม           
- สนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร ่
3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว           
3.1 โครงการส่งเสรมิปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม                
- สนับสนุนกล้าไม้โตเร็ว ในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้ก าหนด 300 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 3 ปี เป็นเงิน 
3,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงิน เมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว โดยในปีที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.2 โครงการส่งเสรมิปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน                 
- สนับสนุนกล้าไม้ 800 ต้น/ไร ่
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

800 ไร่ 1,200 ไร่ 1,600 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

5. จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 1,600 ไร ่ 20 คะแนน 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,600 ไร่  
   1.1 ออกประชาสัมพันธ์โครงการตามหมู่บ้านเป้าหมาย  
   1.2 ส ารวจพื้นท่ีแปลงท่ีจะเข้าร่วมโครงการ  
   1.3 จัดท าทะเบียนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  
2. สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร จ านวน 170,000 กล้า 
   2.1 แจกกล้าไม้ให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  
3. ตรวจสอบการด าเนินงานตามเงื่อนไขโครงการเพื่อจ่ายเงินทุนให้เกษตรกร 
   3.1 ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
4. เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ  
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : ไม่ม ี
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่ม ี

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     - หนังสือส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1623.3/678 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งส าเนา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริม
การปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
     - หนังสือส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.3/677 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งส าเนา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี 2 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มที่ 1 


