
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

 

(…..…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)              (  √  ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1  
Function Base 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้
ของประเทศ 

   
  

   1.1.1 จ านวนพื้นทีป่่าไม้ – ส ารวจจากภาพถา่ย
ดาวเทียม  

10,250,268.56 
ไร่  

10,249,787.67 
ไร ่

10,250,268.56 
ไร ่

10,277,238.36 ไร่ 100 คะแนน 

   1.1.2 พื้นที่ป่าไม้ทีท่วงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 1,800 ไร่ 1,890 ไร่ 1,980 ไร่ 
2,238-1-72 ไร่ 100 คะแนน 

1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดิน
และฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

526.4 ระวาง 592.2 ระวาง 658 ระวาง 
658 ระวาง 100 คะแนน 

1.3 ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) 

- - 1 รุ่น 

ฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) 
จ านวน 1 รุ่น ณ บ้านท่าต้นธงชัย อ าเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย เรียบร้อยแล้ว 

100 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 
Agenda Base    

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหาร
จัดการป่าไม้เพ่ือความย่ังยืน 

     

2.1.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 12 โรงเรียน 15 โรงเรียน 17 โรงเรียน ด าเนินโครงการครูป่าไม้ในโรงเรียนเป้าหมายเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 17 โรงเรียน ดังนี้ 
1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 
2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ าเสือ 
3. โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
4. โรงเรียนหนองน้ าเขียว 
5. โรงเรียนบ้านปูเต้อ 
6. โรงเรียนห้วยไม้แป้น 
7. โรงเรียนแม่กุหลวง 
8. โรงเรียนแม่กุน้อย 
9. โรงเรียนม่อนหินเหล็กไฟ 
10.โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 
11.โรงเรียนบ้านห้วยน้ านักวิทยา 
12.โรงเรียนบ้านหมาตามคานธีอนุสรณ์ 
13.โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 
14.โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 

100 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

15.โรงเรียนหนองขามเจริญ 
16.โรงเรียนโนนสมบูรณ ์
17.โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน 

2.1.2 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล 

17,159.8 ไร่ 20,836.9 ไร่ 24,514 ไร่ 25,722 ไร่ 100 คะแนน 

 2.1.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
บริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
(เครือข่ายป่ าชุมชนเพื่ อพิทั กษ์ป่ าระดับจั งหวัด
ก าแพงเพชร) 

35 คน 43 คน 50 คน 1. ประสานงานรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนระดับ
หมู่บ้าน  
- ลงทะเบียน (คปช.2 และคปช.2-1)  
- บันทึกรายละเอียดลงในฐานข้อมูลเครือข่าย 
- ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลกับฐานข้อมูลเดิม 
2. ประสานการด าเนินงานกับคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ระดับจังหวัด 
3. ประสานงานด าเนินงานกับคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายป่าชุมชน (จังหวัดก าแพงเพชร) เพ่ือสรุป
บทเรียนการท างานของเครือข่ายป่าชุมชน โดยจัดท า
สรุปรายงานผลเป็นรูปเล่ม 

100 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 
Area Base 

- ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ – 
     

องค์ประกอบที่ 4 
Innovation Base  

- ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ – 
     

องค์ประกอบที่ 5 
Potential Base   

- ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ – 
     



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและ 

 นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่
ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และ
หมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 
โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ 
ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วย
สายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาค
และรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบพ้ืนที ่ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 
 เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อย

ละ 25 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและ
ฟ้ืนฟูปา่ต้นน้ าเพิ่มข้ึน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

10,250,268.56 10,249,787.67 10,250,268.56 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่) 

10,277,238.36 ไร่ 100 คะแนน 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
                    สว่นจัดการที่ดินป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจากโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.2560-2561 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
                    ความต้องการใช้ข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยรายปี เพื่อประโยชน์ในการวางแผน
และบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ของประเทศ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  

             บทสรุปส าหรับผู้บริหาร โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.2560-2561 โดยกรมป่าไม้ 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
                    1.1.2 พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ  

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

-  มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท า 
ความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

-  มาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่ง 
ปลูกสร้างขึ้นใหม่ หรือมีสิ่งอ่ืนใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท า
ความผิดท าลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือท าให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณีถ้า
ผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามหรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิด หรือเพ่ือป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยาน
แห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระท าดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าความผิด
มีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการเสียเองนั้น 

- มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และ 
รัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใน 
กรณีท่ีมีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็น 
อันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืน เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิด 
หรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

(4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวน
แห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,800 ไร่ 1,890 ไร่ 1,980 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้า
ครอบครอง) 

2,238-1-72 ไร่ 100 คะแนน 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 
ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตั้งแต่เริ่มด าเนินการมีจ านวน 2,238-1-72 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาทรัพยากรป่าไม้ 
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. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. การบุกรุกพ้ืนที่ของนายทุน 
2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า) 
3. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

การปฏิบัติงาน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
หลักฐานอ้างอิง :  

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/3794 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง สรุปแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน จ าแนกรายจ่ายตามงบประมาณ (แบบสรุป ปม.1/1 – ปม.1/2 และแบบสรุป ปม.2) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัด จ านวน 16 กิจกรรม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
ค าอธิบาย : 

 การตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) เพ่ือเตรียมก าหนดเป็นกฎหมาย เป็นการด าเนินการโดย
อาศัยอ านาจตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้  

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ 
ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าท่ี
ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้
โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่
เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

 พิจารณาความส าเร็จการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตาม
กฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ ใน
มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพ่ือปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
และได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ โดยด าเนินการในพ้ืนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 
1,221 ป่า รวม 10,000 ระวาง และการยกร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนที่แนบท้าย 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

526.4 ระวาง 592.2 ระวาง 658 ระวาง 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ความส าเร็จของการปรับปรุงแนว
เขตท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้  
(One Map) 

658 ระวาง 100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
- ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ (แนวเขตท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง) ตามผลการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 
- ด าเนินการจัดท าร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ให้

สอดคล้องกับผลการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 และเป็นการ
เตรียมความพร้อมประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อไป    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- รัฐบาลให้ความส าคัญกับการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
- อุปกรณ์เพียงพอ และทันสมัย 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     
- การปฏิบัติงานในบางพ้ืนที่มีความลาดชันสูงและห่างไกล การเดินทางเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

หลักฐานอ้างอิง :  
         หนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุดที่ ทส 1603.2/4220 ลงวะนที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องรายละเอียดและแนวทางการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของ
รัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

ตัวช้ีวัดที่ : 1.3 ความส าเร็จของการด าเนินโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 

ค าอธิบาย : 
     ด าเนินการโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เพ่ือสร้างกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ขยาย
ผลต่อคนรอบข้าง สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และตระหนักถึงปัญหาการ  บุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- - 1 รุ่น 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 1 รุ่น 

100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
        ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 
เมื่อวันที่ 12 – 15 มกราคม พ.ศ. 2562 จ านวน 1 รุ่น ณ บ้านท่าต้นธงชัย อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        งบประมาณกิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   - 
หลักฐานอ้างอิง :  

-  หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/3794 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง สรุปแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน จ าแนกรายจ่ายตามงบประมาณ (แบบสรุป ปม.1/1 – ปม.1/2 และแบบสรุป ปม.2) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัด จ านวน 16 กิจกรรม 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

ตัวชี้วัดที่ : 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
                  (1) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
ค าอธิบาย : 
       ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตส านึกเยาวชน
ด้านการฟ้ืนฟูป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยมีเป้าหมายจ านวนโรงเรียนจ านวน 17 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
จ านวน 1 โรงเรียน 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่รายภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)  จ านวน 16 โรงเรียน  

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

12 โรงเรียน 15 โรงเรียน 17 โรงเรียน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ความส าเร็จของครูป่าไม้ด้านการ
ฟ้ืนฟูป่า 

ด าเนินการจัดท าโครงการครูป่าไม้ใน
โรงเรียนเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

จ านวน 17 โรงเรียน 
100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : สว่นสง่เสริมการปลูกป่า ก าหนดแผนงานในการจัดกิจกรรมตามครู
ป่าไม้ โดยได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้      
                                     1. ขออนุมัติหลักการ (โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า) 
                                     2. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการติดตามโครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
                                     3. เขียนโครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
                                     4. จัดท าหนังสือขออนุญาตโรงเรียน    



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 1. งบประมาณโครงการครูป่าไม้ 
                                            2. คู่มือการปฏิบัติงานโครงการครูป่าไม้จากกรมป่าไม้ 
                                            3. ความร่วมมือจากโรงเรียนเป้าหมาย จ านวน 17 โรงเรียน ดังนี้ 
                                               3.1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 
                                               3.2 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ าเสือ 
                                               3.3 โรงเรียนบ้านหวัฝาย 
                                               3.4. โรงเรียนหนองน้ าเขียว 
                                               3.5 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 
                                               3.6 โรงเรียนห้วยไม้แป้น 
                                               3.7 โรงเรียนบ้านผาลาด 
                                               3.8 โรงเรียนแม่กุน้อย 
                                               3.9 โรงเรียนม่อนหินเหล็กไฟ 
                                               3.10 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 
                                               3.11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ านักวิทยา 
                                               3.12 โรงเรียนบ้านหมาตามคานธีอนุสรณ์ 
                                               3.13 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 
                                               3.14 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 
                                               3.15 โรงเรียนหนองขามเจริญ 
                                               3.16 โรงเรียนโนนสมบรูณ์ 
                                               3.17 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน 
                                          4. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานราชการ  
                                          5. ยานพาหนะ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 1. โรงเรียนเป้าหมายอยู่ในถิ่นทุรกันดาน ท าให้ล าบากในการเดินทาง 
                                    2. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

หลักฐานอ้างอิง : แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรม
หลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรม โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
ตัวช้ีวัดที่ : 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 

(2) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินท ากิน  
         ให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ) 

ค าอธิบาย : 
       - รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมี
กรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่
อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และ
ส่งเสริมการด ารงชีพเพ่ือให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ 

-  พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน  
ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูล
แปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

-  วัดจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
-  การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพ้ืนที่เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
2. กรมป่าไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขต  
   พ้ืนที่ที่จะด าเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม(ถ้ามี) 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ด าเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

17,159.8 ไร่ 20,836.9 ไร่ 24,514 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ความส าเร็จในการจัดหาที่ดินท ากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 25,722 ไร่ 100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
   ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานผลการส ารวจ 

ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้องตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
24,514  ไร่ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา จังหวัดตาก เนื้อที่ 18,140 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและ
ป่าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร เนื้อท่ี 6,374 ไร่ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. งบประมาณกิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4  (ตาก) 
3. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการส ารวจด้วย GPS การจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่/แผนที่ ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปด้าน GIS 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญในการใช้อุปกรณ์/เทคโนโลยีการส ารวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การ
แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ รวมถึงโปรแกรมด้าน GIS ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ จัดท า ข้อมูลและแผนที่อย่าง



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
เป็นระบบระเบียบและง่ายต่อการสืบค้น 
2. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
3. ขาดความร่วมมือจากราษฎรในการน าตรวจสอบพื้นที่ (ไม่ปรากฏผู้น าตรวจสอบ) 
4. ข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้ประกอบการพิจารณาการตรวจสอบพ้ืนที่ ไม่อยู่ในรูปแบบที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน เช่น จัดเก็บต่าง
รูปแบบ ไม่อยู่ในสถานะที่สามารถน าไปใช้พิจารณาได้ทันทีทันใด 
หลักฐานอ้างอิง :  

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.1/3750 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.2) 

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.3/22587 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ข้อก าหนดการปฏิบัติงาน
กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและการบริการด้านการอนุญาต ใน
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
ตัวช้ีวัดที่ : 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 

(3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน  
     (เครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่าระดับจังหวัด) 

ค าอธิบาย : 
       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครอืข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) 

กิจกรรมประชุมเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่าระดับจังหวัด (จังหวัดก าแพงเพชร) 

  เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้นับเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการรักษาฐานทรัพยากรป่าไม้ของท้องถิ่นให้คง
อยู่อย่างสมดุล ดังนั้น เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก กรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรมของเครือข่ายๆ ที่น าไปสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลอดจนศักยภาพของแต่
ละพ้ืนที่ จ าเป็นต้องเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ให้เครือข่ายฯ มีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าชุมชนในทุกมิติทั้งด้านการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างสมดุล ขยายความร่วมมือไปสู่ภาคเครือข่ายอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

35 คน 43 คน 50 คน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

ความส าเร็จด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมาย
ป่าชุมชน 

50 คน 100 คะแนน 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : แผนงาน บูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 

กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคเหนือ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ผลการด าเนินการ 

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด 
1.1. แจ้งก าหนดการประชุม ภายใน 15 วัน ภายหลังได้รับแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณฯ 
1.2. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่าระดับจังหวัด จังหวัด

ก าแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ระดับอ า เภอ (ทุกอ าเภอ) และสมาชิก

เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าชุมชนที่กรมป่าไม้อนุมัติให้จัดตั้งและขึ้นทะเบียนป่าชุมชนท้องที่จังหวัด

ก าแพงเพชรทุกอ าเภอรวมจ านวน 50 คน 

2. ส ารวจความพึงพอใจของเครือข่ายฯ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา

เครือข่ายอย่างมีส่วนร่วมในการประชุม 

3. รับสมัครสมาชิกเครือข่ายฯ รายบุคคลตามแบบลงทะเบียน (คปช.1) บันทึกรายละเอียดลงในฐานข้อมูล

เครือข่ายฯ (Excel) และตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลกับฐานข้อมูลเดิมจัดส่งเอกสาต้นฉบับ (ส าเนาเก็บไว้ที่

หน่วยงาน) และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) แจ้งกรมป่าไม้ทราบ  

4. จัดท าสรุปรายงานผลการประชุมตามรูปแบบที่ก าหนด พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในแผ่นบันทึกข้อมูล 

(CD-ROM) และแนบไฟล์ภาพกิจกรรม(jpg.) แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ 

5. ประสานงานรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับหมู่บ้านตามกิจกรรมบริหารจัดการป่า

ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (จัดการป่าชุมชน) หมู่บ้านเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562ตามแบบ (คปช.2 

และคปช.2-1)  บันทึกรายละเอียดลงในฐานข้อมูลเครือข่าย (Excel) และตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลกับฐานข้อมูลเดิม

และจัดส่งเอกสาต้นฉบับ (ส าเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน) และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบปีละ 2 ครั้ง 

6. ประสานงานด าเนินงานกับคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ระดับจังหวัด (จังหวัด

ก าแพงเพชร)  

เพ่ือสรุปบทเรียนการท างานของเครือข่ายฯ โดยจัดท าสรุปรายงานผลเป็นรูปเล่ม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในแผ่นบั นทึก

ข้อมูล (CD-ROM) และไฟล์ภาพกิจกรรม (jpg) แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
ผลของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่ากรมป่าไม้ระดับอ าเภอ (ทุกอ าเภอ) 

จ านวน 50 คน  

- ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า ณ ห้องประชุมเทศบาล

เมืองหนองปิง ต าบลหนองปิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ประสานการด าเนินงานกับคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมปาไม้ระดับจังหวัด (จังหวัด

ก าแพงเพชร) เพ่ือสรุปบทเรียนการท างานของเครือข่าย  

- ได้ด าเนินการจัดเสวนาเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด (จังหวัดก าแพงเพชร) เพ่ือสรุปบทเรียนการ

ท างานของเครือข่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

1. มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
3. ก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 
5. ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. ความมีจิตส านึกตระหนักคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ป่า 

2. การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

3. การมีสวนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ 

4. การมีสวนร่วมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)    (  √  ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1.  พาหนะที่ใช้งานมีไม่เพียงพอและสภาพเก่า ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานในท้องที่ทุรกันดารได้ 

          2.  เครื่องมือ อุปกณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 

           3.  ปัญหาความต้องการที่ดินท ากินของราษฎรส่งผลให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากข้ึน 

            4.  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

  5.  งบประมาณสนับสนุน 

หลักฐานอ้างอิง :  
แผนงาน บูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมี
ส่วนร่วมภาคเหนือ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 


