
 

 

รายงานผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2560 

(รอบ 12 เดือน) 
 

 

 
 
 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) 

กรมป�าไม� 
 

 

 



สารบัญ 
 
 

 หน�า 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  1-2 

ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธิผล 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 จํานวนพื้นที่ป�าไม� (สํารวจจากภาพถ�ายดาวเทียม  (ล�านไร�) 1 

 ตัวช้ีวัดที่ 2 จํานวนพื้นที่ป�าไม�ที่ทวงคืนได�-เข�าครอบครอง (ไร�) 4 

 ตัวช้ีวัดที่ 3 จํานวนการปลูกป�าในพื้นที่ป�าสงวน 6 

 ตัวช้ีวัดที่ 4 การปลูกป�าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ 9 

 ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนการจัดหาที่ดินให�ผู�ยากไร�ในพื้นที่ป�าสงวน-พื้นทีป่�าสงวนแห�งชาติ 12 

 ตัวช้ีวัดที่ 6 จํานวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป�าสงวน 15 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 7 ความพึงพอใจของผู�รับบริการ 17 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 ประสิทธิภาพการเบิกจ�ายงบประมาณภาพรวม 19 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การพัฒนาองค7การ 
 ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของค�าเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการดําเนินกิจกรรม/ 21 

  โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคGการที่ดี 

 ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของค�าเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการบรรลุเปJาหมาย 23 

  ตัวช้ีวัดของกระบวนการที่สําคัญ 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม� 

ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

  หน�า 1 

 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ  ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก)  
กรมป�าไม� 

����  รอบ  10 เดือน 
��������  รอบ  12 เดือน 

ตัวช้ีวัด 
หน4วย

วัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

เกณฑ6การให�คะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
ค4าคะแนน 

ท่ีได� 
คะแนน 

ถ4วงน้ําหนัก 
มิติภายนอก 
การประเมินประสิทธิผล (น้ําหนักร�อยละ 65) 
1.จํานวนพื้นท่ีป�าไม�  
(สํารวจจากภาพถ�ายดาวเทียม) (ล�านไร�) 

ล�านไร� 2 10.265 
ล�านไร� 

 10.265 
ล�านไร� 

 10.265 
ล�านไร� 

10.244 
ล�านไร� 

0 0.00 

2.จํานวนพื้นท่ีป�าไม�ท่ีทวงคืนได� –  
เข�าครอบครอง (ไร�) 

ไร� 20 479.20 
ไร� 

 958.40 
ไร� 

 1,150 
ไร� 

334-2-86 
ไร� 

5 1.000 

3.จํานวนการปลูกป�าในพื้นท่ีป�าสงวน ไร� 10 เตรียมปลูก 
5,500 ไร� 

 4,583.40 
ไร� 

 5,500 
ไร� 

5,500 
ไร� 

5 0.500 

4.การปลูกป�าเศรษฐกิจในพื้นท่ี 
เอกสารสิทธิ์ 

ไร� 10 ทําทะเบียน 
เกษตรกร 
300 ไร� 

 250 ไร�  300 ไร� 300 ไร� 5 0.500 

5.จํานวนการจัดหาท่ีดินให�ผู�ยากไร�ใน

พื้นท่ีป�าสงวน 
 - พื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ 

ไร� 13 377.10 

ไร� 

 754.20 

ไร� 

 905 

ไร� 

1,075 

ไร� 

5 0.650 

6.จํานวน Hotspot ท่ีลดลงในพื้นท่ี 
ป�าสงวน 

จุด 10 <300  <600  <722 703 5 0.500 

การประเมินคุณภาพ (น้ําหนักร�อยละ 10) 
7.ความพึงพอใจของผู�รับบริการ ร�อยละ 10 65 70 75 80 85 95 5 0.500 

มิติภายใน 
การประเมินประสิทธิภาพ (น้ําหนักร�อยละ 15) 
8.ประสิทธิภาพการเบิกจ�ายงบประมาณ
ภาพรวม 

ร�อยละ 15 45  80  96 97.80 5 0.750 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม� 

ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

  หน�า 2 

 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ  ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก)  
กรมป�าไม� 

����  รอบ  10 เดือน 
��������  รอบ  12 เดือน 

ตัวช้ีวัด 
หน4วย

วัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

เกณฑ6การให�คะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
ค4าคะแนน 

ท่ีได� 
คะแนน 

ถ4วงน้ําหนัก 
การพัฒนาองค6การ (น้ําหนักร�อยละ 10) 
9.ระดับความสําเร็จของค�าเฉล่ียถ�วง
นํ้าหนักในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ

ตามนโยบายการกํากับดูแลองคMการท่ีดี 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4 4 0.200 

10.ระดับความสําเร็จของค�าเฉล่ียถ�วง

นํ้าหนักในการบรรลุเปNาหมายตัวชี้วัด
ของกระบวนการท่ีสําคัญ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.250 

น้ําหนักรวมท้ังหมด  100        4.850 
 

รายงาน ณ วันที ่10 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  
 

 
ผู�รายงาน………………………………………………..  
                   (นายคมนM  เครืออยู�)                            
ตําแหน�ง    ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ 
โทรศัพทM         0 5551 1763  
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) กรมป�าไม�  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560                       

 

   หน�า  1 

    

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนพื้นท่ีป�าไม� (สํารวจจากภาพถ�ายดาวเทียม) (ล�านไร�) 

ผู�กํากับดูแลตัวชี้วดั :   

ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี ๔ (ตาก) 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :    
ผู�อํานวยการส�วนจัดการท่ีดินป�าไม� 

โทรศัพท* :  0 ๕๕๕๑ ๑๗๖๓ โทรศัพท* :  0 ๕๕51 1142 ต�อ 505 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากพื้นท่ีป�าไม�ของประเทศ ในป9งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใช�ภาพถ�ายดาวเทียมของสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค*การมหาชน) หรือ GISTDA  และรวมผลการปลูกป�าท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ
ของกรมป�าไม�, กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว*ป�า และพันธุ*พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝKLง ในป9งบประมาณ   
พ.ศ. 2560 โดยใช�ภาพถ�ายดาวเทียมไทยโชต และภาพถ�ายดาวเทียม landsat 8  

• นิยามพื้นท่ีป�าไม�ท่ีใช�สําหรับการแปลตีความภาพถ�ายดาวเทียม เพื่อจัดทําข�อมูลสภาพพื้นท่ีป�าไม� หมายถึง 
พื้นท่ีปกคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจําแนก ได�ว�าเปVนไม�ยืนต�นปกคลุมเปVนผืนต�อเนื่องขนาดไม�น�อยกว�า 3.125 ไร� และ
หมายรวมถึงทุ�งหญ�าและลานหินท่ีมีอยู�ตามธรรมชาติท่ีปรากฏล�อมรอบด�วยพื้นท่ีท่ีจําแนกได�ว�าเปVนพื้นท่ีป�าไม� โดยไม�
รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นท่ีท่ีมีต�นไม� แต�ประเมินได�ว�าผลผลิตหลักของการดําเนินการไม�ใช�เนื้อไม� ได�แก� พื้นท่ีวนเกษตร 
สวนผลไม� สวนยางพารา และสวนปาล*ม 

• การสํารวจและวิเคราะห*ข�อมูลสภาพพื้นท่ีป�าไม�และพื้นท่ีไม�ใช�ป�าไม� โดยใช�การแปลตีความภาพถ�าย
ดาวเทียม ด�วยสายตา ร�วมกับเทคนิคและวิธีการทางด�านสารสนเทศภูมิศาสตร* โดยมีการเปรียบเทียบกับป9ท่ีผ�านมาเปVนราย
ภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเปVนภาพรวมของประเทศเมื่อดําเนินแล�วเสร็จ ซึ่งมีการนําไปใช�ประโยชน*ในการ
เปรียบเทียบพื้นท่ี ท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพื้นท่ีป�าไม� 
 รายละเอียดสภาพพื้นท่ีป�า ป9 2557 และ ป9 2559 ข�อมูลตามโครงการจัดทําข�อมูลสภาพพื้นท่ีป�าไม� ป9 
2557 และป9 2559 ดังน้ี  

พื้นท่ีรับผิดชอบของ 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) 

ป9 2557 
(ไร�) 

ป9 2559  
(ไร�) 

จังหวัดตาก 7,792,576.02 7,780,275.47 

จังหวัดสุโขทัย 1,235,460.93 1,225,766.32 

จังหวัดกําแพงเพชร 1,237,695.38 1,238,596.44 

รวม 10,265,732.33 10,244,638.23 

 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) กรมป�าไม�  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560                       

 

   หน�า  2 

    

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ข�อมูลผลการดาํเนนิงาน : 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

ผลการดาํเนนิงานในอดตีป$งบประมาณ พ.ศ. ร�อยละที่เพิ่มขึ้น 

2557 2558 2559 2557 2559 
จํานวนพื้นท่ีป�าไม�  
(สํารวจจากภาพถ�ายดาวเทียม) 

10.265 
ล�านไร� 

10.250 
ล�านไร� 

10.244 
ล�านไร� 

100 -0.204 

 

เกณฑ@การให�คะแนน  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

พื้นท่ีป�า 
(ล�านไร�) 

10.265 
ล�านไร� 

- 10.265 
ล�านไร� 

- 10.265 
 ล�านไร� 

หมายเหตุ : เกณฑ*การให�คะแนนเปVนเกณฑ*จากการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดให�รายงานผลตามเกณฑ*การให�คะแนน ดังน้ี 
คะแนนระดับ 1 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน  
คะแนนระดับ 3 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน 
คะแนนระดับ 5 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข�อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คCาคะแนนทีไ่ด� 
คCาคะแนน        
ถCวงน้าํหนัก 

จํานวนพื้นท่ีป�าไม� 
(สํารวจจากภาพถ�ายดาวเทียม) 

2 10.244 
ล�านไร� 

0 0.000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด�ดําเนนิการ:  
  ใช�ข�อมูลตามโครงการจัดทําข�อมูลสภาพพื้นท่ีป�าไม� ป9 พ.ศ. 2558-2559 
 แหล�งข�อมูล : ส�วนจัดการท่ีดินป�าไม� เปVนหน�วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ รวบรวมข�อมูลจากโครงการจัดทํา
ข�อมูลสภาพพื้นท่ีป�าไม� พ.ศ. 2558-2559 
 วิธีการจัดเก็บข�อมูล : ใช�ข�อมูลตามโครงการจัดทําข�อมูลสภาพพื้นท่ีป�าไม� ป9 พ.ศ. 2558-2559 
 ความถี่ในการจัดเก็บข�อมูล : เก็บข�อมูล จํานวน 1 คร้ัง/ป9 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) กรมป�าไม�  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560                       

 

   หน�า  3 

    

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ปEจจัยสนับสนุนตCอการดาํเนนิงาน :   
 ความต�องการใช�ข�อมูลภาพรวมสถานการณ*ป�าไม�ของประเทศไทยรายป9 เพื่อประโยชน*ในการวางแผนและ
บริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและป�าไม�ของประเทศ 

อุปสรรคตCอการดําเนนิงาน :      
 ความคลาดเคลื่อนในการแปลตีความข�อมูลภาพดาวเทียมเกิดจาก  
1.ช�วงเวลาการบันทึกภาพดาวเทียม (ระหว�างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม) สําหรับพื้นท่ีป�าเต็งรัง ซึ่งเปVนช�วงป�า

ผลัดใบ  
2.การบันทึกภาพพื้นท่ีป�าในช�วงท่ีเกิดไฟป�าทําให�ความหนาแน�นพืชพรรณลดลง ข�อเท็จจริงไม�ได�ทําให�ต�นไม�ตาย

ท้ังหมด เมื่อเข�าสู�ฤดูฝนต�นไม�ท่ีถูกไฟป�าจะมีการแตกยอดฟefนตัวขึ้นใหม�  
3.พื้นท่ีปลูกป�าใหม�ต�นไม�อายุน�อยเรือนยอดทรงพุ�มไม�ใหม� พอให�เกิดการสะท�อนแสงของพืชพรรณในการแสดงความ

เปVนป�าไม� 
 

ข�อเสนอแนะสําหรับการดาํเนนิงานในป$ตCอไป :      
 ควรเลือกใช�ข�อมูลภาพดาวเทียมท่ีมีรายละเอียดจุดภาพเท�ากับหรือใกล�เคียง 15 เมตร ร�วมกับเทคนิคการแปล

ตีความด�วยสายตา เพื่อให�ผลการวิเคราะห*และจัดทําข�อมูลสภาพพื้นท่ีป�าไม�มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 
 

หลักฐานอ�างอิง :  
 บทสรุปสําหรับผู�บริหาร โครงการจัดทําข�อมูลสภาพพื้นท่ีป�าไม� ป9 พ.ศ. 2558-2559 โดยกรมป�าไม� 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนพื้นท่ีป�าไม�ท่ีทวงคืนได�-เข�าครอบครอง (ไร�) 

ผู�กํากับดูแลตัวชี้วดั :   

ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี ๔ (ตาก) 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :    
ผู�อํานวยการส�วนปaองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า 

โทรศัพท* :  0 ๕๕๕๑ ๑๗๖๓ โทรศัพท* :  0 ๕๕55 8022 

คําอธิบาย :  

 จํานวนพื้นท่ีป�าไม�ท่ีทวงคืนได� – เข�าครอบครอง (ไร�) หมายถึง จํานวนพื้นท่ีป�าไม�ท่ีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
หรือ เจ�าหน�าท่ีผู�ตรวจยึด ได�แสดงการเข�าครอบครองพื้นท่ีโดยการดําเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห�ง 
พ.ร.บ. อุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ี
ดําเนินการได�ในป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 และตาม มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2504 ให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีมีอํานาจออกคําส่ังให�ผู�กระทําความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห�งชาติ หรืองดเว�นการกระทํา
ใดๆ ในเขตอุทยานแห�งชาติ 

 

ข�อมูลผลการดาํเนนิงาน : 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนCวยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีตป$งบประมาณ พ.ศ. 

กCอน 2558 2558 2559 
จํานวนพื้นท่ีป�าไม�ท่ีทวงคืนได�- 
เข�าครอบครอง 

ไร� 156-0-74 
(สะสมก�อนป9 58) 

192-3-10 677-2-86 

 

เกณฑ@การให�คะแนน : 
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

พื้นที่ป�าทีท่วงคนืได�
(ไรC) 

479.20ไร� - 958.40 ไร� - 1,150 ไร� 

หมายเหตุ : เกณฑ*การให�คะแนนเปVนเกณฑ*จากการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดให�รายงานผลตามเกณฑ*การให�คะแนน ดังน้ี 
คะแนนระดับ 1 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน  
คะแนนระดับ 3 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน 
คะแนนระดับ 5 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข�อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ผลการดําเนินงาน คCาคะแนนทีไ่ด� 
คCาคะแนน        
ถCวงน้าํหนัก 

จํานวนพื้นท่ีป�าไม�ท่ีทวงคืนได� - 
เข�าครอบครอง (ไร�) 

20 2,697.11 ไร� 5 1.000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด�ดําเนนิการ:  
  ดําเนินการตรวจยึดพื้นท่ีป�าท่ีถูกบุกรุกในเขตป�าสงวนแห�งชาติ/ดําเนินการตามาตรา 25 

 

ปEจจัยสนับสนุนตCอการดาํเนนิงาน :   
การได�รับความร�วมมือจากประชาชนและหน�วยงานรัฐ เช�น ทหาร ตํารวจ และฝ�ายปกครอง 

อุปสรรคตCอการดําเนนิงาน :      
 ขาดอัตรากําลังเจ�าหน�าท่ีฯ พื้นท่ีเปVนภูเขาลาดชัน  

ข�อเสนอแนะสําหรับการดาํเนนิงานในป$ตCอไป :      
 ขอให�สนับสนุนงบประมาณในการชักลากไม�ของกลาง  
 

หลักฐานอ�างอิง :  
 ร้ือ ถอน ตัด ฟKน ตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดท่ี 3 จํานวนการปลูกป�าในพื้นท่ีป�าสงวน 

ผู�กํากับดูแลตัวชี้วดั :   

ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี ๔ (ตาก) 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :    
ผู�อํานวยการส�วนส�งเสริมการปลูกป�า 
ผู�อํานวยการส�วนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 

โทรศัพท* :  0 ๕๕๕๑ ๑๗๖๓ โทรศัพท* :  0 ๕๕89 4076 , 081-852-6057 

คําอธิบาย :  
การปลูกป�าในพืน้ที่ป�าสงวน 
 � ปลูกฟefนฟูป�าตามหลักวิชาการ หมายถึง การดําเนินการจัดการปลูกฟefนฟูป�าในพื้นท่ีป�าท่ีถูกบุกรุกทําลายและป�าท่ี
เสื่อมสภาพ ให�เปVนไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสอดคล�องกับหลักวิชาการด�านป�าไม� ดังต�อไปน้ี 
  1.ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟefนฟูป�าท่ีกรมป�าไม�กําหนด อาทิ การคัดเลือกพื้นท่ีและชนิดพันธุ*ไม�
ท่ีมีความเหมาะสมกับชนิดป�า อาทิ ป�าเบญจพรรณ ป�าดิบแล�ง  ป�าดิบเขา ป�าดิบช้ืน ป�าเต็งรัง ป�าชายเลน เปVนต�น 
  2.มีอัตราการรอดตายไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
  3.ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานปลูกฟefนฟูป�า รวมท้ังจัดเก็บข�อมูลแปลงปลูกฟefนฟูท่ีเปVนระบบ 

 � การจัดเก็บ/รวบรวมข�อมูลตัวช้ีวัด 
  1.ส�วนส�งเสริมการปลูกป�า เปVนผู�รับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมข�อมูลในกจิกรรมการปลูกฟefนฟู ดังน้ี 
   1) กจิกรรมโครงการฟefนฟูระบบนิเวศในพื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ จํานวน 1,000 ไร� 
   2) กจิกรรมปลูกป�าในพื้นท่ีโครงการฟefนฟูป�า ตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 และ
พื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก จาํนวน 1,300 ไร� 
  2. ส�วนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ เปVนผู�รับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมข�อมูลใน
กิจกรรม ดังน้ี 
   1) กจิกรรมปลูกป�าใช�สอย จาํนวน 200 ไร� 
     2) กจิกรรมงานสร�างป�าสร�างรายได� จํานวน 3,000 ไร� 

 

ข�อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานในป9งบประมาณ ร�อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 

2557 2558 2559 2559 2560 

จํานวนการปลูกป�าในพื้นท่ี
ป�าสงวน (ไร�) 

4,356 7,700 7,950 - - 

 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ@การให�คะแนน :  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

จํานวนการปลูกป�า
ในพื้นท่ีป�าสงวน 
(ไร�) 

-เตรียมพื้นท่ี
ปลูก 5,500 ไร� 
- เตรียมกล�าไม�
ท่ีจะปลูก
1,100,000 กล�า 

- 4,583.40 
ไร� 

- 5,500 ไร� 

หมายเหตุ : เกณฑ*การให�คะแนนเปVนเกณฑ*จากการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดให�รายงานผลตามเกณฑ*การให�คะแนน ดังน้ี 
คะแนนระดับ 1 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน  
คะแนนระดับ 3 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน 
คะแนนระดับ 5 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข�อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ผลการดําเนินงาน คCาคะแนนทีไ่ด� 
คCาคะแนน        
ถCวงน้าํหนัก 

จํานวนการปลูกป�าในพื้นท่ีป�าสงวน (ไร�) 10 5,500 ไร� 5 0.500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด�ดําเนนิการ:  
  ส�วนส�งเสริมการปลูกป�า ปฏิบัติงานตามแผนงาน ดังน้ี 
1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการปลูกป�าเพื่อฟefนฟูระบบนิเวศ กิจกรรมโครงการฟefนฟูระบบ

นิเวศในพื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ 
2) แผนงานยุทธศาสตร*อนุรักษ* ฟefนฟู และปaองกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกปaองผืนป�าและร�วมพัฒนาป�าไม�ให�

ย่ังยืน  กิจกรรมหลักฟefนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปลูกป�าในพื้นท่ีโครงการฟefนฟูตามมาตรา 
25 พระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นท่ีท่ีถกูบุกรุก  

 
 

ปEจจัยสนับสนุนตCอการดาํเนนิงาน :   
เจ�าหน�าท่ี หน�วยงานท�องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ี 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคตCอการดําเนนิงาน :      
 พื้นท่ีปฏิบัติงานบางแห�งต�องเดินทางด�วยรถยนต*ขับเคลื่อน 4 ล�อ จึงจะสามารถเข�าถึงพื้นท่ีได�  ซึ่งจํานวน

รถยนต*ขับเคลื่อน 4 ล�อ ท่ีสํานักฯ มีอยู�ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
 

ข�อเสนอแนะสําหรับการดาํเนนิงานในป$ตCอไป :      
 สนับสนุนยานพาหนะในการปฏบัิติงานให�เพียงพอ 
 

หลักฐานอ�างอิง :  
 -รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช�จ�ายเงินงบประมาณ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรม
โครงการฟefนฟูระบบนิเวศในพื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ และ กิจกรรมปลูกป�าในพื้นท่ีโครงการฟefนฟูตามมาตรา 25 
พระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก 
 -รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช�จ�ายเงินงบประมาณ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมปลูก
ป�าใช�สอย และกจิกรรมงานสร�างป�าสร�างรายได�  
 -รายงานแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช�จ�ายเงินงบประมาณ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2560 
(แบบ สงป.301-สงป.302/1) 
 -สรุปผลการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดท่ี 4 การปลูกป�าเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกสารสิทธ์ิ (ไร�) 

ผู�กํากับดูแลตัวชี้วดั :   

ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี ๔ (ตาก) 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :    
ผู�อํานวยการส�วนส�งเสริมการปลูกป�า 

โทรศัพท* :  0 ๕๕๕๑ ๑๗๖๓ โทรศัพท* :  0 ๕๕89 4076  

คําอธิบาย :  
การปลูกป�าในพืน้ที่ป�าสงวน 
 � การปลูกป�าเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกสารสิทธ์ิ หมายถึง การดําเนินการปลูกไม�ยืนต�น ท่ีเปVนไม�มีค�าท่ีมีรอบตัดฟKน
ยาว (10 ป9ขึ้นไป) ในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเปVนท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผลสร�างรายได�
จากไม�ท่ีปลูก ทําให�เกิดการสร�างอาชีพ พัฒนาความเปVนอยู�ของประชาชน และส�งผลต�อความสมดุลของระบบนิเวศ 

 � ผลการดําเนินการส�งเสริมการปลูกป�าตามโครงการส�งเสริมการปลูกต�นไม�เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล�อม ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งสนับสนุนกล�าไม� 200 ต�น/ไร� และเงินทุนปลูกและบํารุง รวม 5 ป9 เปVน
เงิน 5,000 บาทต�อไร� เมื่อผ�านการตรวจรับรองผลการดําเนินงานแล�ว ต�องมีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยร�อยละ 90 ขึ้นไป 
ในป9ท่ี 1-3  ร�อยละ 85 ขึ้นไป ในป9ท่ี 4 และร�อยละ 80 ขึ้นไป ในป9ท่ี 5 โดยให�ปลูกต�นไม�รอบตัดฟKนยาวในบัญชีรายช่ือ
พันธุ*ไม�ตามโครงการฯ ท่ีกรมป�าไม�กําหนด 

  � ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม�เศรษฐกิจ ได�แก� คัดเลือกพื้นท่ี เตรียมพื้นท่ี เตรียมชนิดพันธุ*ไม�ท่ีมีความ
เหมาะสมกับพื้นท่ีและตรงกับความต�องการของผู�เข�าร�วมโครงการสอดคล�องตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลท่ี
เหมาะสม บัญชีรายช่ือพันธุ*ไม� ได�แก� กระซิก กระพ้ีเขาควาย กฤษณา กระทังใบใหญ� กันเกรา เคี่ยม เคี่ยมคะนอง    
จําปาป�า ชิงชัน แดง ตะเคียนชันตาแมว ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะแบกนา ตะแบกเลือด เต็ง เทพทาโร นากบุด
นางพญาเสือโคร�ง และประดู�ป�า 

 

ข�อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานในป9งบประมาณ ร�อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 

2558 2559 2560 2559 2560 

การปลูกป�าเศรษฐกิจใน
พื้นท่ีเอกสารสิทธ์ิ 

579 400 - - - 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ@การให�คะแนน :  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

การปลูกป�า
เศรษฐกิจในพื้นท่ี
เอกสารสิทธ์ิ 

- จัดทําทะเบียน
เกษตรกรเข�าร�วม
โครงการ 300 ไร� 
- จัดเตรียมกล�าไม� 
60,000 ไร� 

- 250 ไร� - 300 ไร� 

หมายเหตุ : เกณฑ*การให�คะแนนเปVนเกณฑ*จากการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดให�รายงานผลตามเกณฑ*การให�คะแนน ดังน้ี 
คะแนนระดับ 1 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน  
คะแนนระดับ 3 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน 
คะแนนระดับ 5 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข�อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ผลการดําเนินงาน คCาคะแนนทีไ่ด� 
คCาคะแนน        
ถCวงน้าํหนัก 

การปลูกป�าเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกสารสิทธ์ิ 
(ไร�) 

10 300 ไร� 5 0.500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด�ดําเนนิการ:  
  ปฏิบัติงานตามแผนงานตามแผนงานยุทธศาสตร*อนุรักษ* ฟefนฟู และปaองกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ
ปกปaองผืนป�าและร�วมพัฒนาป�าไม�ให�ย่ังยืน กจิกรรมหลักฟefนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมโครงการ
ส�งเสริมการปลูกต�นไม�เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ระยะท่ี 2  
 

ปEจจัยสนับสนุนตCอการดาํเนนิงาน :   
เจ�าหน�าท่ี หน�วยงานท�องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ี 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคตCอการดําเนนิงาน :      
 พื้นท่ีปฏิบัติงานบางแห�งต�องเดินทางด�วยรถยนต*ขับเคลื่อน 4 ล�อ จึงจะสามารถเข�าถึงพื้นท่ีได�  ซึ่งจํานวน

รถยนต*ขับเคลื่อน 4 ล�อ ท่ีสํานักฯ มีอยู�ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
 

ข�อเสนอแนะสําหรับการดาํเนนิงานในป$ตCอไป :      
 สนับสนุนยานพาหนะในการปฏบัิติงานให�เพียงพอ 
 

หลักฐานอ�างอิง :  
 -รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช�จ�ายเงินงบประมาณ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมหลัก
ฟefนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมโครงการส�งเสริมการปลูกต�นไม�เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม 
ระยะท่ี 2 
 -รายงานแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช�จ�ายเงินงบประมาณ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2560 
(แบบ สงป.301-สงป.302/1) 
 -สรุปผลการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) กรมป�าไม�  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560                       

 

   หน�า  12 

    

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดท่ี 5 จํานวนการจัดหาท่ีดินให�ผู�ยากไร�ในพื้นท่ีป�าสงวน -พื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ (ไร�) 
ผู�กํากับดูแลตัวชี้วดั :   
ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :  
ผู�อํานวยการส�วนจัดการท่ีดินป�าไม� 

เบอร@ติดตCอ :  0 5551 1763 เบอร@ติดตCอ :  0 5551 1142 ต�อ 505                   

คําอธิบาย : 
���� การจัดหาที่ดนิให�ผู�ยากไร�ในพื้นที่ป�าสงวนแหCงชาติ จํานวน 905 ไรC 
พื้นที่ป�าสงวนแหCงชาติ 
- พื้นท่ีป�าสงวนฯ หมายถึง ป�าสงวนแห�งชาติท่ีได�รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาท่ีดินทํากินให�ชุมชน ซึ่งเปVนเปaาหมาย
แผนปฏิบัติงานประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยทําการสํารวจ  และตรวจสอบข�อมูลแปลงท่ีดินของราษฎร ทบทวน
ข�อมูลให�ถูกต�อง ครบถ�วน ตามบัญชีรายช่ือ และผังแปลงท่ีดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป�าไม� ในบริเวณ
พื้นท่ีดําเนินการ เพื่อให�ได�ข�อมูลพร�อมรองรับการจัดการท่ีดินภายใต�การดําเนินงานของอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน 
- วัดจากจํานวนพื้นท่ี (ไร�) ท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจงัหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
� การจัดหาท่ีดินให�ผู�ยากไร�ในพื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ  (จํานวน 100,446 ไร�) ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
1. สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท�องท่ี ส�งพื้นท่ีเปaาหมายท่ีมีความพร�อมท่ีจะดําเนินการจัดหาท่ีดินให�ผู�ยากไร� 
2. กรมป�าไม�จัดทําข�อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินพิจารณา 
3. คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินพิจารณากําหนดเปVนพื้นท่ีเปaาหมายท่ีจะดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดนิแจ�งผลการกําหนดเปVนพื้นท่ีเปaาหมายให� คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ และข�อมูลผู�ครอบครองท่ีดินเดิม (ถ�ามี) 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให�ความเห็นชอบพื้นท่ีดําเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ�งผลการพิจารณาให�คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินทราบ  

 

ข�อมูลผลการดาํเนนิงาน :   
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 

ผลการดําเนินงาน ป$งบประมาณ  
พ.ศ. 

ร�อยละที่เพิ่มขึ้น        

2557 2558 2559 2559 2560 
จํานวนการจัดหาท่ีดินให�ผู�ยากไร�ในพื้นท่ี 
ป�าสงวน -พื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ (ไร�) 

- - 9,961 100 -90.91 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ@การให�คะแนน :  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
จํานวนการ

จัดหาท่ีดินให�ผู�
ยากไร�ในพื้นท่ี

ป�าสงวน 

     

- พื้นท่ีป�า
สงวนแห�งชาติ 

377.10 ไร� -   754.20 ไร� - 905 ไร� 

หมายเหตุ : เกณฑ*การให�คะแนนเปVนเกณฑ*จากการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดให�รายงานผลตามเกณฑ*การให�คะแนน ดังน้ี 
คะแนนระดับ 1 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน  
คะแนนระดับ 3 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน 
คะแนนระดับ 5 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คCาคะแนน 

ที่ได� 
คCาคะแนน        
ถCวงน้าํหนัก 

จํานวนการจัดหาท่ีดินให�ผู�ยากไร�ใน
พื้นท่ีป�าสงวน -พื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ 

(ไร�) 

13 จํานวนการจัดหาท่ีดินให�ผู�ยากไร�
ในพื้นท่ีป�าสงวน 1,075 ไร� 

5 0.650 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด�ดําเนนิการ  : 
การดําเนินการตรวจสอบข�อมูลในการจัดหาพื้นท่ีเปaาหมายในพื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ ท่ีได�ดําเนินการตามโครงการ

จัดการทรัพยากรท่ีดินและป�าไม�แล�ว เพื่อเปVนข�อมูลนําเสนอเปVนพื้นท่ีเปaาหมายในการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน (คทช.)  
จํานวน 905 ไร� ประจาํป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 

แหล�งข�อมูล 

 จากหน�วยงาน คือ ส�วนจัดการท่ีดินป�าไม� เปVนหน�วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมผลการปฏิบัติงานจากโครงการ
สํารวจและตรวจสอบข�อมูลแปลงท่ีดินของราษฎรในพื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติท่ีจะดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน (คทช) 
ป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด�ดําเนนิการ (ตCอ) : 
วิธีการจัดเก็บข�อมูล 

 การจัดเก็บข�อมูลโครงการสํารวจและตรวจสอบข�อมูลแปลงท่ีดินของราษฎรในพื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติท่ีจะดําเนินการ
จัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน (คทช) ของแต�ละป�าสงวนแห�งชาติ ให�เปVนหน�วยปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยส�วนจัดการ
ท่ีดินป�าไม� รวบรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  

ความถี่ในการจัดเก็บข�อมูล 

 จัดเก็บและรวบรวมข�อมูลตามแผนปฏิบัติงานท่ีได�รับการอนุมัติ 
ปEจจัยสนับสนุนตCอการดาํเนนิงาน :   

1.งบประมาณสนับสนุนจากกรมป�าไม� 
2.ความต�องการของราษฎรในพื้นท่ีให�มีการตรวจสอบเพื่อเตรียมการรับรองสิทธิทํากินในพื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ 
3.เจ�าหน�าท่ีมีความรู�ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงานตามแนวทางการดําเนินงานโครงการฯเปVนอย�างดี 

อุปสรรคตCอการดําเนนิงาน :      
 1.แผนงานไม�สอดคล�องกับการปฏิบัติ เช�น การพิจารณางบดําเนินงานเปVนจํานวนรายแต�การรายงานเปVนพื้นท่ีไร� 

2.พื้นท่ีเข�าถึงยาก ทําให�มีพื้นท่ีตกหล�นจากการตรวจสอบ 
3.ราษฎรบางส�วนยังขาดความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานโครงการฯ ต�องใช�เวลาในการทําความเข�าใจ 
ราษฎรไม�อยากได�สิทธ์ิในลักษณะผังแปลงรวม 
 

ข�อเสนอแนะสําหรับการดาํเนนิงานในป$ตCอไป: 
1.การอนุมัติแผนการดําเนินงานโครงการฯและงบประมาณรวดเร็วและเหมาะสมกับความต�องการของสํานักฯท�องท่ี
จะทําให�การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
2.แผนงานควรสอดคล�องกับการปฏิบัติ  

หลักฐานอ�างอิง : 
สําเนาหนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) ด�วนท่ีสุด ท่ี 1617.2/7316 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2560  

เร่ือง ขอส�งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช�จ�ายเงิน ประจําเดือนกันยายน 2559  (เอกสาร 5 แผ�น) 
 
 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) กรมป�าไม�  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560                       

 

   หน�า  15 

    

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดท่ี 6 จํานวน Hotspot ท่ีลดลงในพื้นท่ีป�าสงวน 

ผู�กํากับดูแลตัวชี้วดั :   

ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี ๔ (ตาก) 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :    
ผู�อํานวยการส�วนปaองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า 

โทรศัพท* :  0 ๕๕๕๑ ๑๗๖๓ โทรศัพท* :  0 ๕๕55 8022 

คําอธิบาย :  

• จํานวนจุดความร�อน (Hotspot) หมายถึง จํานวนจุดความร�อน (Hotspot) ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ โดย
ใช�ดาวเทียมระบบ Modis ในการตรวจหาจุดความร�อนจากไฟป�า โดยกรมป�าไม� ได�ประสานขอรับข�อมูลจุดความร�อน 
(Hotspot) จากองค*การบริหารการบินและอวกาศแห�งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time Mail 
alert และคัดกรองข�อมูลจุดความร�อนท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ เพื่อแจ�งเตือนผ�านทางเว็บไซต*ส�วนควบคุมไฟป�า 
กรมป�าไม� www.forest.go.th/wildfire และ แอปพริเคชันไลน* (Application Line) ไปยังหน�วยส�งเสริมการควบคุมไฟป�าและ
หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องเพื่อใช�ในการดําเนินงานควบคุมไฟป�าต�อไป 

 

ข�อมูลผลการดาํเนนิงาน : 
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน�วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีตป9งบประมาณ 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 

จํานวน Hotspot ท่ีลดลงในพื้นท่ีป�าสงวน จุด Hotspot 1,167 
จุด 

690  
จุด 

722  
จุด 

 

เกณฑ@การให�คะแนน :  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

จํานวน Hotspot 
ที่ลดลงในพื้นที่

ป�าสงวน 

ตํ่ากว�า  
300 จุด 

(ลดลงจากช�วง  
 5 เดือนของป9 

ท่ีผ�านมา) 

- ตํ่ากว�า  
600 จุด 

(ลดลงจากช�วง 
10 เดือนของป9 

ท่ีผ�านมา) 

- ตํ่ากว�า 
 722 จุด 

(ลดลงจากช�วง  
12 เดือนของป9

ท่ีผ�านมา) 

หมายเหตุ : เกณฑ*การให�คะแนนเปVนเกณฑ*จากการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดให�รายงานผลตามเกณฑ*การให�คะแนน ดังน้ี 
คะแนนระดับ 1 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน  
คะแนนระดับ 3 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน 
คะแนนระดับ 5 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
���� รอบ  10 เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข�อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คCาคะแนนทีไ่ด� 
คCาคะแนน        
ถCวงน้าํหนัก 

จํานวน Hotspot ท่ีลดลงในพื้นท่ีป�าสงวน 10 703 จุด 5 0.500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด�ดําเนนิการ:  
  จัดทําสื่อประชาสัมพันธ*และเผยแพร�การปaองกันไฟป�าให�กับหน�วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ประชาชน
ท่ัวไป  และจัดกิจกรรมโครงการไม�เผาป�า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ  จัดกิจกรรมวันปลอดควันพิษจากไฟป�า อีก
ท้ังมีการบูรณาการร�วมกับหน�วยงานต�างๆ ภายในจังหวัด เพื่อร�วมมือกันเฝaาระวัง กาํจัดเช้ือเพลิง และดับไฟป�า 

ปEจจัยสนับสนุนตCอการดาํเนนิงาน :   
การได�รับความร�วมมือจากประชาชนและสถานศึกษาเปVนอย�างดี 

อุปสรรคตCอการดําเนนิงาน :      
 พื้นท่ีท่ีเกิดไฟป�าในแต�ละป9มีบริเวณกว�าง  อุปกรณ*การดับไฟป�ามีน�อย  ยานพาหนะในการปฏิบัติงานมีน�อย  

และพื้นท่ีท่ีเกิดไฟป�ามีความลาดชันสูงยากต�อการดับไฟ 

ข�อเสนอแนะสําหรับการดาํเนนิงานในป$ตCอไป :      
 ขอให�สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ*ดับไฟป�าและงบประมาณในการออกพื้นท่ีท้ังการลาดตระเวน

และดับไฟป�า 

หลักฐานอ�างอิง :  
             -คําส่ังสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) ท่ี ๒๖๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 25๕๙ 
เร่ือง จัดต้ังชุดประชาสัมพันธ*และเผยแพร�การปaองกันไฟป�า ประจําสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี ๔ (ตาก) 
 -หนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) ท่ี ทส 161๗.๔3/๙๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 255๙  
เร่ือง การเตรียมการปaองกันและแก�ไขปKญหาไฟป�าและหมอกควันภาคเหนือ ป9 ๒๕๖๐ 
           -คําส่ังสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) ท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ* 25๖๐  
เร่ือง ให�เจ�าหน�าท่ีอยู�เวร ตรวจสอบข�อมูลตําแหน�งการเกิดจุดความร�อน (Hotspot) จากระบบดาวเทียม Terr_MODIS 
และดาวเทียม Aqua_MODIS ประจําสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี ๔ (ตาก) 
 -หนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) ท่ี ทส 1617.43/13๖๙ ลงวันท่ี 2๗ กุมภาพันธ* 25๖๐  
เร่ือง วันรณรงค*ปลอดควันพิษจากไฟป�า 
            -สรุปรายงานสถานการณ*ไฟป�าและหมอกควัน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดตาก โดยใช�ข�อมูลดาวเทียม 
โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค*การมหาชน): สทอภ.กระทรวงวิทยาศาสตร*และ
เทคโนโลยี 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) กรมป�าไม�  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560                       

 

   หน�า  17 

    

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
����  รอบ 10  เดือน 
����  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดท่ี 7 ร�อยละความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
ผู�กํากับดูแลตัวชี้วดั :   
ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากร ป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :   
ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ  

โทรศัพท@ :  0 55511 763 โทรศัพท@ :   0 5551 1763 

คําอธิบาย : 

• ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว�า 
“การบริหารราชการต�องเปVนไปเพื่อประโยชน*สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต�อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ�มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเปVน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให�แก�ท�องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการ
ของประชาชน มีผู�รับผิดชอบต�อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให�บริการจึงเปVนแนวทางหน่ึงท่ีจําเปVนอย�างย่ิงเพื่อให�
การบริหารราชการเปVนไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต�องการของประชาชน 

• ผู�รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู�มารับบริการโดยตรง หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ (ท่ีไม�ใช�เจ�าหน�าท่ีของส�วน
ราชการผู�ให�บริการ) หรือหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากส�วนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการของส�วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได�รับ
ความอนุเคราะห*จากสํานักงานสถิติแห�งชาติเปVนผู�ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นการสํารวจประกอบด�วยประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี  
(1) ความพึงพอใจด�านกระบวนการ ขั้นตอนการให�บริการ  
(2) ความพึงพอใจด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ  
(3) ความพึงพอใจด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการ 
(5) ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให�บริการ  

 

ข�อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หนCวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ป$งบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร�อยละความพึงพอใจของผู�รับบริการ ร�อยละ 95 100 95 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
����  รอบ 10  เดือน 
����  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ@การให�คะแนน :  
ช�วงปรับเกณฑ*การให�คะแนน +/- ร�อยละ 5 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ*การให�คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร�อยละ 65 70 75 80 85 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข�อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ผลการดําเนินงาน คCาคะแนนทีไ่ด� 
คCาคะแนน        
ถCวงน้าํหนัก 

ร�อยละความพึงพอใจของผู�รับบริการ 10 ร�อยละ 95 ของ
ระดับความพึงพอใจ 

ของผู�รับบริการ 

5 0.500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด�ดําเนนิการ : 
     ปฏิบัติงานออกตรวจสอบโรงงาน/โรงค�า  บริการแก�ผู�ขอดําเนินกิจการด�านอุตสาหกรรมไม�ทุกประเภท  
เช�น การต�ออายุในอนุญาตโรงค�าสิ่งประดิษฐ*  โรงค�าไม�แปรรูป  และผู�ขออนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม� 
 

ปEจจัยสนับสนุนตCอการดาํเนนิงาน :   
 ผู�ขออนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม�ให�ความร�วมมือในการตรวจสอบเปVนอย�างดี  มีขั้นตอนการขออนุญาตลง
เว็บไซต*สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) เพื่อให�ผู�ขอได�รู�ขั้นตอนและแนวทางการในขออนุญาตฯ 

อุปสรรคตCอการดําเนนิงาน :      
          - 
 

ข�อเสนอแนะสําหรับการดาํเนนิงานในป$ตCอไป :      
 - 

 

หลักฐานอ�างอิง :  
 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�รับบริการต�อสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก)  กรมป�าไม�   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
 - เว็บไซต* สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก)  http://www.forest.go.th/tak_4 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
����  รอบ 10 เดือน 
����  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดท่ี 8 ประสิทธิภาพการเบิกจ�ายงบประมาณภาพรวม 
ผู�กํากับดูแลตัวชี้วดั :   
ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :    
ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ 

โทรศัพท@ :  0 5551 1763 โทรศัพท@ :   0 5551 1763 

คําอธิบาย :  

• เปVนการวัดประสิทธิภาพการเบิกจ�ายภาพรวมของส�วนราชการ รายจ�ายภาพรวมไม�น�อยกว�าร�อยละ 96  

• ตัวช้ีวัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบกับเร่ืองมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช�จ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการเบิกจ�ายรายจ�ายภาพรวมไม�น�อยกว�าร�อยละ 96 
และมีการกําหนดเปaาหมายการเบิกจ�ายเปVนรายไตรมาส 
 

ข�อมูลผลการดาํเนนิงาน :   
 

ระดับคะแนน การดาํเนนิงานในแตCละข้ันตอน ป$งบประมาณ พ.ศ.2559 
5 97.80% 

เกณฑ@การให�คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร�อยละ 45 - ร�อยละ 80 - ร�อยละ 96 

หมายเหตุ : เกณฑ*การให�คะแนนเปVนเกณฑ*จากการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดให�รายงานผลตามเกณฑ*การให�คะแนน ดังน้ี 
คะแนนระดับ 1 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน  
คะแนนระดับ 3 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน 
คะแนนระดับ 5 = เปaาหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข�อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คCาคะแนนทีไ่ด� 
คCาคะแนน        
ถCวงน้าํหนัก 

การเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 15 97.80% 5 0.75 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
����  รอบ 10 เดือน 
����  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด�ดําเนนิการ  
 -การรายงานผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ ในการประชุมหัวหน�าหน�วยงานของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม� 
ท่ี 4 (ตาก) และเร�งรัดการเบิกจ�ายเงินงบประมาณให�เปVนไปตามแผน 
 -เร�งรัดและติดตามการใช�จ�ายเงินของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560    
ให�เปVนไปตามเปaาหมายท่ีกรมป�าไม�กําหนด 
 -รายงานสถานการณ*เบิกจ�ายงบประมาณ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 เปVนประจําทุกเดือน 
 -การรายงานผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ ประจําป9 พ.ศ. 2560 ประจําเดือนจากระบบ GFMIS              
ส�งสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาค ภูมิภาคท่ี 6 (พิษณุโลก) 
ปEจจัยสนับสนุนตCอการดาํเนนิงาน :   

 -นโยบายของผู�บริหาร ในการเร�งรัดการเบิกจ�ายงบประมาณให�เปVนไปตามแผนงาน 
 -เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบในแต�ละแผนงานสามารถปฏิบัติงานและใช�จ�ายเงินเปVนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
 -เจ�าหน�าท่ีฝ�ายการเงินและบัญชี มีความรู� ความเข�าใจ สามารถให�คําแนะนําแก�ผู�ขอเบิกจ�ายเงนิเกี่ยวกับขั้นตอน 
วิธีการเบิกจ�ายเงิน ตลอดจนระเบียบท่ีเกี่ยวข�อง และสามารถดําเนินการเบิกจ�ายอย�างต�อเนื่องและรวดเร็ว     

อุปสรรคตCอการดําเนนิงาน :      
 -เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบในแต�ละแผนงาน ไม�สามารถปฏิบัติงานและใช�จ�ายเงินเปVนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
เนื่องจากกิจกรรรมต�องเกี่ยวข�องกับฤดูกาล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง คลาดเคลื่อนกับแผนงานท่ีกาํหนด 
 -เจ�าหน�าท่ีฝ�ายการเงินและบัญชี ขาดความรู� ความชํานาญ ทําให�ต�องใช�และระยะเวลาในการตรวจสอบความ
ถูกต�อง ทําให�เกิดความล�าช�าในการเบิกจ�าย        
ข�อเสนอแนะสําหรับการดาํเนนิงานในป$ตCอไป :      
 -จัดทํามาตรการเร�งรัดการใช�จ�ายเงินงบประมาณ ให�เปVนไปตามแผน และแจ�งหน�วยงานในสังกดัถือปฏิบัติอย�าง
เคร�งครัด 

หลักฐานอ�างอิง :  
 -รายงานการเบิกจ�ายงบประมาณ ข�อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
����  รอบ 9 เดือน 
����  รอบ  12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของค�าเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนักในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม 

นโยบายการกํากับดูแลองค*การท่ีดี 

ผู�กํากับดูแลตัวชี้วดั :   
ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี ๔ (ตาก)  

ผู�จัดเก็บข�อมูล :   
ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ 

โทรศัพท@  :  ๐ ๕๕๕๑ ๑๗๖๓ โทรศัพท@  :  ๐ ๕๕๕๑ ๑๗๖๓ 

คําอธิบาย : 
 การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค*การท่ีดีของกรมป�าไม� เปVนการสนองตอบแนวคิดของหลัก ธรรมาภิบาล 
โดยดําเนินการภายใต�กรอบแนวทางท่ีกําหนดของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน�าท่ี
ของชนชาวไทยมาตราท่ี 74 และ 78 (4) (5)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราช
กฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 

ข�อมูลผลการดาํเนนิงาน :   
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
หนCวย

วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต  
ป$งบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ระดับความสําเร็จของค�าเฉลี่ยถ�วง
นํ้าหนักในการดําเนินกิจกรรม/
โครงการตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองค*การท่ีดี 

ร�อยละ 5 4 5 

 

เกณฑ@การให�คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) กรมป�าไม�  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560                       

 

   หน�า  22 

    

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
����  รอบ 9 เดือน 
����  รอบ  12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน : 

  

ตัวชี้วัด/ข�อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คCาคะแนน 
ที่ได� 

คCาคะแนน 
ถCวงน้าํหนัก 

ระดับความสําเร็จของค�าเฉลี่ยถ�วง
นํ้าหนักในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค*การท่ีดี 

5 4 4 0.200 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด�ดําเนนิการ  
1. จัดการประชุมเพื่อร�วมกําหนดกิจกรรมท่ีสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองค*การท่ีดี  
2. ออกคําส่ังมอบหมายงานและผู�รับผิดชอบ 
3. ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานตามรายกิจกรรมในรูปแบบ ปฏิทินการทํางาน 
4. ดําเนินการตามแผนรายกิจกรรม  
5. ดําเนินการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานต�อกรมป�าไม� ภายในกําหนดเวลา  

  ปEจจัยสนับสนนุตCอการดําเนนิงาน :   
- ผู�บริหารให�ความสําคัญต�อการดําเนินงานดังกล�าว 
- เจ�าหน�าท่ีให�ความร�วมมือในกจิกรรมโครงการดังกล�าว  

อุปสรรคตCอการดําเนนิงาน :    
- ไม�มีงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล�าว 
- เจ�าหน�าท่ีไม�ให�ความสําคัญกจิกรรมเท�าท่ีควร 

ข�อเสนอแนะสําหรับการดาํเนนิงานในป$ตCอไป :      
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม/โครงการดังกล�าว 

หลักฐานอ�างอิง :  
 -หนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) ด�วนท่ีสุด ท่ี ทส 1617.1(3)/5473   
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560  เร่ือง ขอให�รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค*การท่ีดีของ 
กรมป�าไม� ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 10 เดือน) 
 -หนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) ด�วนท่ีสุด ท่ี ทส 1617.1(3)/ 
ลงวันท่ี       ตุลาคม 25560 เร่ือง ขอให�รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการกาํกับดูแลองค*การท่ีดีของ 
กรมป�าไม� ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) กรมป�าไม�  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560                       
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
����   รอบ 10 เดือน 
����   รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของค�าเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนักในการบรรลุเปaาหมายตัวช้ีวัดของกระบวนการท่ีสําคัญ 

ผู�กํากับดูแลตัวชี้วดั :   
ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี ๔ (ตาก)  

ผู�จัดเก็บข�อมูล :   
ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ 

โทรศัพท@  :  ๐ ๕๕๕๑ ๑๗๖๓ โทรศัพท@  :  ๐ ๕๕๕๑ ๑๗๖๓ 

คําอธิบาย : 

• วัดผลสําเร็จของตัวช้ีวัดหรือตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการสร�างคุณค!าและกระบวนการสนับสนุน    
ท่ีสําคัญ 

ข�อมูลผลการดาํเนนิงาน :   
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
หนCวย

วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต  
ป$งบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ระดับความสําเร็จของค�าเฉลี่ย
ถ�วงนํ้าหนักในการบรรลุเปaาหมาย
ตัวช้ีวัดของกระบวนการท่ีสําคัญ 

ร�อยละ - - - 

 

เกณฑ@การให�คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
∑(Wi X SMi) = 1 ∑(Wi X SMi) = 2 ∑(Wi X SMi) = 3 ∑(Wi X SMi) = 4 ∑(Wi X SMi) = 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข�อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คCาคะแนนทีไ่ด� 
คCาคะแนน 
ถCวงน้าํหนัก 

ระดับความสําเร็จของค�าเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนักใน
การบรรลุเปaาหมายตัวช้ีวัดของกระบวนการท่ี
สําคัญ 

5 5 5 0.250 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) กรมป�าไม�  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560                       

 

   หน�า  24 

    

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั) 
����   รอบ 10 เดือน 
����   รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด�ดําเนนิการ  
 เลือกข�อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการสร�างคุณค�าและกระบวนการสนับสนุนของกรมป�าไม� และกําหนด
ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานเพื่อนําไปใช�ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน�วยงาน 

  ปEจจัยสนับสนนุตCอการดําเนนิงาน :   
 - ผู�บริหารให�ความสําคัญต�อการดําเนินงาน 
 - เจ�าหน�าท่ีให�ความร�วมมือในการดําเนินการดังกล�าว 

อุปสรรคตCอการดําเนนิงาน :    
 - ไม�มีงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรม 

ข�อเสนอแนะสําหรับการดาํเนนิงานในป$ตCอไป :      
  - 
 

หลักฐานอ�างอิง :  
            - หนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) ด�วนท่ีสุด ท่ี ทส 1617.1(3)/7493  ลงวันท่ี  
10 ตุลาคม 2560 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค*การกรมป�าไม� ประจําป9งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 
          

 

 


