
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)         ( ...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ - ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

25 
2,167,782.19 

ไร ่
2,193,097.25  

ไร ่

มากกว่า 
2,193,097.25  

ไร ่
2,213,487.41 ไร ่ 25 

2. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุก 

ท าลาย – เข้าครอบครอง 
15 105 ไร่ 150 ไร ่ 180 ไร่ 41.98 ไร่ 0 

3. จ านวนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการจัดหา

ท่ีดิน เพื่อน าไปจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน 
15 10,607.15 ไร่ 12,479.00 ไร ่ 14,350.85 ไร่ 14,320 ไร่ 14.97 

4. ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่า

ชุมชน 
20 48 ป่าชุมชน 80 ป่าชุมชน 96  ป่าชุมชน 80 ป่าชุมชน 15 

5. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น 25 625 ไร ่ 937.5 ไร่ 1,250 ไร ่ 1,250 ไร่ 25 

รวม 100     79.97 
สรุปผล ระดับมาตรฐานข้ันสูง 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนท่ีได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนท่ีได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวช้ีวัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานข้ันต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 

ตัวชี้วัดที่ : 1.จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม         

ค าอธิบาย : 
 กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 

2561 - 2562 เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้
เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นจริง 

 พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืช
พรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลาน
หินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ 
แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2,167,782.19 ไร ่
(ผลงานปี 61) 

2,193,097.25  ไร ่
(ผลงานปี 62) 

มากกว่า 2,193,097.25  ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม         

2,213,487.41 ไร ่ 100 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 

แบบฟอร์มที่ 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
          จากรายงานผลโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ.2561-2562 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นท่ีป่าไม้ 1,137,366.81 ไร่ 
จังหวัดตรัง มีพื้นท่ีป่าไม้ 392,719.81 ไร ่
จังหวัดพัทลุง มีพื้นท่ีป่าไม้ 392,719.81 ไร่ 
            รวม 2,213,487.41 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
           1. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้  
           2. งบประมาณ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

-ไม่มี-  
หลักฐานอ้างอิง : 
            รายงานผลโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ.2561 - 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 

ตัวชี้วัดที่ :  2. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกนัการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง    
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  

 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรกุท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นท่ีโดยการด าเนินการตามมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรี
ได้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) ส่ังให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีท่ีมี
ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ส่ังเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่ส่ิงท่ีเป็นอันตราย 
หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือ
รู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินท่ียึดไว้ได้
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

 (4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติใน
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

105 ไร ่ 150 ไร ่
(แผนปี 63) 

180 ไร ่

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

2. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการ
ป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้า
ครอบครอง    

41.98 ไร ่ 0 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
            ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนจัดการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  
รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานแผนหยุดยั้งการท าลายและฟื้นฟู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563           
มีจ านวน 41.98 ไร ่
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด 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. เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนจัดการป่าไม้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้  
           4. งบประมาณ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
           -ไม่มี- 
หลักฐานอ้างอิง : 
        รายงานผลการด าเนินงานแผนหยุดยั้งการท าลายและฟื้นฟู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 

ตัวชี้วัดที่ :  3. จ านวนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการจัดหาท่ีดิน เพื่อน าไปจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน 

ค าอธิบาย : 

 รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 
2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบ
แนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดท่ีดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้
สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ี และส่งเสริมการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืน โดยการด าเนินงานจัดหา
ท่ีดินท ากินให้ชุมชนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

 พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาท่ีดินน าไปจัดท่ีดินท ากินให้
ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการ และตรวจสอบข้อมูล
แปลงท่ีดินของราษฎรผู้ครอบครองท่ีดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้) เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินให้ความเห็นชอบก าหนดเป็นพื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะ
ด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนต่อไป   

 พิจารณาจากจ านวนพื้นท่ี (ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะ
ด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

12,479 ไร ่
(แผนปี 63) 

14,350.85 ไร ่
(ร้อยละ 115 ของแผนปี 

2563) 

16,222.70 ไร ่
(ร้อยละ 130 ของแผนปี 

2563) 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

3. จ านวนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ี
ได้รับการจัดหาท่ีดิน เพื่อน าไปจัด
ท่ีดินท ากินให้ชุมชน 

14,320 ไร ่ 99.78 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
             ฝ่ายจัดการท่ีดินป่าไม้ ส่วนจัดการป่าไม้ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 14,320 ไร่  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
                2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
                2.3 มติ ครม.วันท่ี 30  มิถุนายน 2541 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนจัดการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)             
กรมป่าไม้  
           4. งบประมาณ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
           -ไม่มี- 
หลักฐานอ้างอิง : 
             รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการท่ีดินป่าไม้ ส่วนจัดการป่าไม้ กิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
เพื่อการจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 

ตัวชี้วัดที่ :  4. ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 

ค าอธิบาย : 

 ป่าชุมชน คือ พื้นท่ีป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นท่ีอื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่า
ชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000 หมู่บ้าน 

 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

 การเพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชน หมายถึง การเพิ่มจ านวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
การพัฒนาพืน้ท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนการบริหาร
จัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อ
การอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

48 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 60 ของแผนปี 2563) 

80 ป่าชุมชน 
(แผนปี 63) 

96  ป่าชุมชน   
(ร้อยละ 120 ของแผนปี 

2563) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

4. ความส าเร็จของการเพิ่มและ
พัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 

80 ป่าชุมชน 75 คะแนน 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
              ฝ่ายป่าชุมชน ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชน จ านวน 80 
ป่าชุมชน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
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.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช) 
           4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
          -ไม่มี- 
หลักฐานอ้างอิง : 
         รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายป่าชุมชน ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

ตัวชี้วัดที่ :  5. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่)               
ค าอธิบาย : 
1. การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ท่ีปลูก 
ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
2. ข้ันตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นท่ี เตรียมพื้นท่ี เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับ
พื้นท่ี และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ สอดคล้องตามหลักวิชาการ โดยมีพันธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมให้เลือกตาม
บัญชีรายช่ือพันธุ์ไม้ท่ีแนบท้ายของโครงการ และปลูกในฤดูกาลท่ีเหมาะสม 
3. รายละเอียดโครงการ 

1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี 2 
        - สนับสนุนกล้าไม้รอบตัดฟันยาว ในบัญชีรายช่ือพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 200 ต้น/ไร่ และ
เงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว  
        โดยในปีท่ี 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉล่ียร้อยละ 90 ข้ึนไป, ในปีท่ี 4 เฉล่ียร้อยละ 85 ขึ้นไป, และในปีท่ี 5 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
     2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
         - สนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร ่
     3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
         3.1 โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
               - สนับสนุนกล้าไม้โตเร็ว ในบัญชีรายช่ือพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 300 ต้น/ไร่ และ
เงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 3 ปี เป็นเงิน 3,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว 
โดยในปีท่ี 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉล่ียร้อยละ 90 ข้ึนไป 
         3.2 โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน 
               - สนับสนุนกล้าไม้ 800 ต้น/ไร ่

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

625 ไร่ 
(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 

2563) 

937.5 ไร่ 
(ร้อยละ 75 ของแผนงานปี 

2563) 

1,250 ไร ่
(ร้อยละ 100 ของแผนงานปี 

2563) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

5. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ี
เพิ่มขึ้น (ไร่)               

1,250 ไร ่ 100 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) รายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี 
2 จ านวน 250 ไร่ และกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
จ านวน 1,000 ไร ่

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
1. งบประมาณกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี 2 
2. งบประมาณ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
3.   กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

                3.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
                3.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
                3.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535,ปรับปรุง พ.ศ.2558 
             4.  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานศูนย์ป่าไม้จังหวัด, ฝ่ายส่งเสริมปลูกป่า ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ประจ าส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 
           5.  ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
             - ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง : 
             รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)  

 

แบบฟอร์มที่ 1 


