
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 1 
 

สรุปผลการประเมินส�วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 
 

(        ) รอบที่ 1 (ตั้งแต" 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)         (     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต" 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 

องค2ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
เป4าหมาย  
รอบที่ 2 

ผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ�าน ไม�ผ�าน 

องค8ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน งานประจํางาน
ตามหน%าที่ปกติ หรืองาน
ตามหน%าที่ความรับผิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี 
(Functional Base) 

1.1 ความสาํเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ป(าไม*ของประเทศ     

     1.1.1 จํานวนพื้นที่ป#าไม%  (สํารวจจากภาพถ"ายดาวเทียม) 10,244,638.23 ไร" 10,254,456.22 ไร"   

     1.1.2 จํานวนพื้นที่ป#าไม%ที่ทวงคืนได% – เข%าครอบครอง 

9,800.00 ไร"   
ประกอบด%วย   

- เข%าครอบครอง จํานวน 1,800 ไร"  
- ส"งดําเนินคดี จํานวน 8,000 ไร" 

11,766.47 ไร" 
ประกอบด%วย   

- เข%าครอบครอง จํานวน 2,161.47 ไร"  
- ส"งดําเนินคดี จํานวน 4,768.53  ไร" 
- ประชาชนคืนให% จํานวน 4,836.47 ไร" 

 

 

 

     1.1.3 จํานวนพื้นที่การปลูกฟSTนฟูป#า ปลูกป#าได%  12,160  ไร"  ปลูกป#าได%  12,160  ไร"   

     1.1.4 จํานวนพื้นที่การปลูกฟSTนฟูป#าตามโครงการสร%างป#า
สร%างรายได% 

ปลูกป#าตามแนวพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพฯ 9,800  ไร" 

ปลูกป#าตามแนวพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพฯ 9,800  ไร" 

  

1.2 การปลูกป(าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ์ ปลูกป#าเศรษฐกิจ จํานวน  600  ไร" ปลูกป#าเศรษฐกิจ จํานวน  600 ไร"   

1.3 จํานวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ที่ป(าสงวน ต่ํากว"า 671 จุด 734 จุด   



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 2 
 

องค2ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
เป4าหมาย  
รอบที่ 2 

ผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ�าน ไม�ผ�าน 

องค8ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร8 แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร"งด"วน หรือภารกิจที่
ได%รับมอบหมายเปXนพิเศษ 
(Agenda Base) 

2.1 จํานวนการจัดหาที่ดนิให*ผู*ยากไร* 24,000  ไร"  ประกอบด%วย 
- ป#าสงวน    19,000   ไร" 
- ป#าถาวร    5,000      ไร" 

24,472-1-57  ไร"  ประกอบด%วย 
- ป#าสงวน   19,452-0-4   ไร" 
- ป#าถาวร    5,022-1-53     ไร" 

  

2.2 กิจกรรมจัดการที่ดนิป(าไม* 2,200 ราย 2,291 ราย   
     
     
     

องค8ประกอบที่ 3 
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานตามหลักภารกิจ

พื้นที่/ท%องถิ่นฯ (Area 
Base) (ถ%าไม"มีภารกิจนี้ 
ไม"ต%องประเมิน) 

- -    
     
     
     

องค8ประกอบที่ 4 
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมฯ 
(Innovation Base) 

4.2 การพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน     

         4.2.1 กิจกรรม “การลดกระดาษ” 
งบประมาณที่ใช%ในการจัดซื้อกระดาษ 

ลดลง ร%อยละ 10 
งบประมาณที่ใช%ในการจัดซื้อกระดาษ

เพิ่มขึ้น ร%อยละ 10 
  

     
     

      
 
 

     



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 3 
 

องค2ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
เป4าหมาย  
รอบที่ 2 

ผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ�าน ไม�ผ�าน 

องค8ประกอบที่ 5 
ศักยภาพในการเปXนส"วน
ราชการที่มีความสําคัญ
เชิงยุทธศาสตร8เพื่อการ
พัฒนา (Potential Base) 

5.1 การบูรณาการและส"งเสริมการมีส"วนร"วมทุกภาคส"วน     
      5.1.1 กิจกรรมส"งเสริมการจัดการป#าชุมชน จัดทําโครงการป#าชุมชน 

จํานวน 190 หมู"บ%าน 
ผลการเบิกจ"ายงบประมาณ  

2,725,000 บาท 

จัดทําโครงการป#าชุมชน 
จํานวน 190 หมู"บ%าน 

ผลการเบิกจ"ายงบประมาณ 
2,725,000 บาท 

  

      5.1.2 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ8ป#า 1 รุ"น 
ผลการเบิกจ"ายงบประมาณ  

214,900 บาท 

1 รุ"น 
ผลการเบิกจ"ายงบประมาณ  

214,900 บาท 

  



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 4 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(   ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความสาํเร็จของการเพิ่มจํานวนพืน้ทีป่(าไม*ของประเทศ 

                   1.1.1 จํานวนพื้นที่ป(าไม*-สาํรวจจากภาพถ�ายดาวเทียม 
คําอธิบาย :  

 พิจารณาจากพื้นท่ีป#าไม%ของประเทศ ในป'งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช%ภาพถ"ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป#าท่ี
อยู"ในความรับผิดชอบของกรมป#าไม%, กรมอุทยานแห"งชาติ สัตว8ป#า และพันธุ8พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝghง ใน
ป'งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช%ภาพถ"ายดาวเทียมไทยโชต , ภาพถ"ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ"ายดาวเทียม sentinel-2 

 นิยามพื้นท่ีป#าไม%ท่ีใช%สําหรับการแปลตีความภาพถ"ายดาวเทียม เพื่อจัดทําข%อมูลสภาพพื้นท่ีป#าไม% หมายถึง พื้นท่ีปกคลุม
ของพืชพรรณท่ีสามารถจําแนก ได%ว"าเปXนไม%ยืนต%นปกคลุมเปXนผนืต"อเนื่องขนาดไม"น%อยกว"า 3.125 ไร" และหมายรวมถึงทุ"งหญ%า
และลานหินท่ีมีอยู"ตามธรรมชาติท่ีปรากฏล%อมรอบด%วยพื้นท่ีท่ีจําแนกได%ว"าเปXนพื้นท่ีป#าไม% โดยไม"รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นท่ี
ท่ีมีต%นไม% แต"ประเมินได%ว"าผลผลิตหลักของการดําเนินการไม"ใช"เนื้อไม% ได%แก" พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม% สวนยางพารา และสวน
ปาล8ม 

 การสํารวจและวิเคราะห8ข%อมูลสภาพพื้นท่ีป#าไม%และพื้นท่ีไม"ใช"ป#าไม% โดยใช%การแปลตีความภาพถ"ายดาวเทียม ด%วย
สายตา ร"วมกับเทคนิคและวิธีการทางด%านสารสนเทศภูมิศาสตร8 โดยมีการเปรียบเทียบกับป'ท่ีผ"านมาเปXนรายภาคและรายจังหวัด 
มีการสรุปเปXนภาพรวมของประเทศเมื่อดําเนินแล%วเสร็จ ซึ่งมีการนําไปใช%ประโยชน8ในการเปรียบเทียบพื้นท่ี ท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ของพื้นท่ีป#าไม% 

การกําหนดค�าเป4าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- 
 

10,244,638.23 
ไร" 

 

ข*อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค�าเป4าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ�าน ไม�ผ�าน 

จํานวนพื้นท่ีป#าไม% – สํารวจจาก 
ภาพถ"ายดาวเทียม 
 

10,244,638.23 
ไร" 

10,254,456.22 
ไร" 

  

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 5 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(   ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
      

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได*ดําเนินการ : 
   ส"วนจัดการที่ดินป#าไม% รวบรวมสรุปข%อมูลจาก ข%อมูลตามโครงการจัดการทําข%อมูลสภาพพื้นที่ป#าไม% ป' พ.ศ.
2559-2560  

ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน : ความต%องการใช%ข%อมูลภาพรวมสถานการณ8ป#าไม%ของประเทศไทยรายป' 
เพื่อประโยชน8ในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป#าไม%ของประเทศ 

อุปสรรคต�อการดําเนินงาน : ความคลาดเคลื่อนในการแปลตีความข%อมูลดาวเทียมเกิดจาก 
1. ช"วงเวลาการบันทึกภาพดาวเทียม (ระหว"างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม) สําหรับพื้นที่ป#าเต็งรังซึ่ง

เปXนช"วงป#าผลัดใบ 
2. การบันทึกภาพพื้นที่ป#าในช"วงที่เกิดไฟป#าทําให%ความหนาแน"นพืชพรรณลดลง ข%อเท็จจริงไม"ได%ทําให%ต%นไม%

ตายทั้งหมด เมื่อเข%าสู"ฤดูฝนต%นไม%ที่ถูกไฟป#าจะมีการแตกยอดฟSTนตัวขึ้นใหม" 
3. พื้นที่ปลูกป#าใหม" ต%นไม%อายุน%อยเรือนยอดทรงพุ"มไม%ใหม"พอเกิดให%เกิดการสะท%อนแสงของพืชพรรณ ใน

การแสดงความเปXนป#าไม% 
4. ความเช่ียวชาญของเจ%าหน%าที่ที่ทําการวิเคราะห8ข%อมูลภาพถ"ายดาวเทียม อาจทําให%การวิเคราะห8เกิดความ

คลาดเคลื่อนได% 

หลักฐานอ*างอิง : บทสรุปสําหรับผู%บริหาร โครงการจัดทําข%อมูลสภาพพื้นที่ป#าไม% ป' พ.ศ.2559-2560 โดย
กรมป#าไม% 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 6 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความสาํเร็จของการเพิ่มจํานวนพืน้ทีป่(าไม*ของประเทศ 

                   1.1.2 จํานวนพื้นที่ป(าไม*ที่ทวงคนืได* – เข*าครอบครอง 
คําอธิบาย :  
 พิจารณาจากผลการดําเนินงานของจํานวนพื้นท่ีป#าไม%ท่ีทวงคืนและเข%าครอบครอง  

 จํานวนพื้นท่ีป#าไม%ท่ีทวงคืนได% – เข%าครอบครอง หมายถึง จํานวนพื้นท่ีป#าไม%ท่ีหน"วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ เจ%าหน%าท่ีผู%ตรวจยึด 
ได%แสดงการเข%าครอบครองพื้นท่ีโดยการดําเนินการ 
1. ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห"ง พ.ร.บ. อุทยานแห"งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห"งพระราชบัญญัติ

ป#าสงวนแห"งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีดําเนินการได%ในป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ตาม มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห"งชาติ พ.ศ. 2504 ให%พนักงานเจ%าหน%าท่ีมีอํานาจออกคําส่ังให%ผู%กระทําความผดิตาม

มาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห"งชาติ หรืองดเว%นการกระทําใดๆ ในเขตอุทยานแห"งชาติ 

การกําหนดค�าเป4าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

4,900.00 ไร"  ประกอบด%วย   
         - เข%าครอบครอง จํานวน 900 ไร"  
        - ส"งดําเนินคดี จํานวน 4,000 ไร" 

9,800.00 ไร"  ประกอบด%วย   
    - เข%าครอบครอง จํานวน 1,800 ไร" 
    - ส"งดําเนินคดี จํานวน 8,000 ไร" 

 

ข*อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค�าเป4าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ�าน ไม�ผ�าน 
จํานวนพื้นท่ีป#าไม%ท่ีทวงคืนได% –   
เข%าครอบครอง (ไร") 

9,800 ไร" ประกอบด%วย 
- เข%าครอบครอง    
  จํานวน 1,800 ไร" 
- ส"งดําเนินคดี 
   จํานวน 8,000 ไร" 

11,766.47 ไร" ประกอบด%วย 
- เข%าครอบครอง    
   จํานวน  2,161.47  ไร" 
- ส"งดําเนินคด ี
  จํานวน 4,768.53 ไร" 
-ประชาชนคืนให%  
  จํานวน  4,836.47 ไร" 

  

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 7 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได*ดําเนินการ : 
   ส"วนปkองกันรักษาป#าและควบคุมไฟป#า รวบรวมสรุปข%อมูลจากหน"วยปkองกันรักษาป#าและควบคุมไฟป#าแต"ละ
หน"วยในความรับผิดชอบของสํานักจัดการทรัพยากรป#าไม%ที่ 4 (ตาก) 

ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน :  
1. งบประมาณ 
2. เจ%าหน%าที่ผู%ปฏิบัติงานประจําในพื้นที่ 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ8 และยานพาหนะ 

อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :  ขั้นตอนการดําเนินการของเจ%าหน%าที่ผู%ตรวจยึด และพนักงานเจ%าหน%าที่มีอํานาจ
ออกคําส่ังให%ผู%กระทําความผิด ต%องใช%ระยะเวลาในการดําเนินการ 

หลักฐานอ*างอิง : ข%อมูลจากหน"วยปkองกันรักษาป#าและควบคุมไฟป#าแต"ละหน"วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 8 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

(         ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความสาํเร็จของการเพิ่มจํานวนพืน้ทีป่(าไม*ของประเทศ 
                   1.1.3 จํานวนพื้นที่การปลูกฟLMนฟปู(า 

คําอธิบาย :  
 การปลูกฟSTนฟูป#าตามหลักวิชาการ หมายถึง การดําเนินการจัดการปลูกฟSTนฟูป#าในพื้นท่ีป#าท่ีถูกบุกรุกทําลายและป#าท่ี

เสื่อมสภาพ ให%เปXนไปอย"างมีประสิทธิภาพ และสอดคล%องกับหลักวิชาการด%านป#าไม% ดังต"อไปน้ี  
1) ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟSTนฟูป#า อาทิ การคัดเลือกพื้นท่ีและชนิดพันธุ8ไม%ท่ีมีความเหมาะสมกับชนิดป#า เช"น  

ป#าเบญจพรรณ ป#าดิบแล%ง ป#าดิบเขา ป#าดิบช้ืน ป#าเต็งรัง ป#าชายเลน เปXนต%น  
2) บํารุงรักษา เช"น การปลูกซ"อม การทําแนวกันไฟ การกาํจัดวัชพืช  ซ"อมทางตรวจการ  ให%มีอัตราการรอดตายไม"น%อยกว"า

ร%อยละ 80 
     3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานปลูกฟSTนฟูป#า 

 ดําเนินการในพื้นท่ีในความรับผดิชอบของกรมป#าไม% กรมอุทยานแห"งชาติสัตว8ป#า และพันธุ8พืช และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝghง 

การกําหนดค�าเป4าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

เตรียมพื้นท่ีปลูกป#าสงวน  12,160  ไร"  
และกล%าไม% 3,125,120 กล%า 

ปลูกป#าได% 12,160 ไร" 
 

ข*อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค�าเป4าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ�าน ไม�ผ�าน 

จํานวนพื้นท่ีการปลูกฟSTนฟูป#า ปลูกป#าได%  
12,160 ไร" 

ปลูกป#าได%  
12,160 ไร" 

  

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 9 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(         ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
      

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได*ดําเนินการ : 
   ส"วนส"งเสริมการปลูกป#า รวบรวมสรุปข%อมูลจาก : หน"วยฟSTนฟูสภาพป#าสงวนแห"งชาต/ิหน"วยฟSTนฟูป#าต%นน้ํา/
หน"วยฟSTนฟูสภาพป#า(ตามมาตรา 25 แห"ง พ.ร.บ.ป#าสงวนแห"งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ในท%องที่
รับผิดชอบของสํานักจัดการทรัพยากรป#าไม%ที่ 4 (ตาก)  

ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน : งบประมาณกิจกรรมโครงการฟSTนฟูป#าต%นน้ําเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ,กิจกรรม
โครงการฟSTนฟูระบบนิเวศน8ในพื้นที่ป#าสงวนแห"งชาติ, กิจกรรมปลูกป#าในพื้นที่โครงการฟSTนฟูป#าตามมาตรา 25 
พระราชบัญญัติป#าสงวนแห"งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก  

อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอ*างอิง : หนังสือกรมป#าไม% ด"วนที่สุด ที่ ทส 1608.3/ว2625 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช%จ"ายเงิน (ปม.101-104) ประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 10 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

(         ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความสาํเร็จของการเพิ่มจํานวนพืน้ทีป่(าไม*ของประเทศ 
                   1.1.4 จํานวนพื้นที่การปลูกฟLMนฟปู(าตามโครงการสร*างป(าสร*างรายได* 

คําอธิบาย :  
 โครงการสร%างป#า สร%างรายได% เปXนโครงการตามพระราชดําริ เพื่อแก%ปgญหา และเร"งฟSTนฟูป#า ต%นนํ้าลําธารด%วยรูปแบบและ

วิธีการผสมผสาน การดําเนินงานจึงจําเปXนต%องใช%     หลักวิชาการบูรณาการร"วมกัน ท้ังความรู%ทางด%านป#าไม% การเกษตร 
หลักเศรษฐศาสตร8และกฎหมาย โดยใช%กระบวนการเรียนรู%เปXนกลไกขับเคลื่อนงาน การดําเนินโครงการจึงมีหน"วยงานภาครัฐ
ท่ีเกี่ยวข%อง ได%แก" กรมป#าไม% กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมส"งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง สํานักงาน
ส"งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนหน"วยงานราชการอื่นพร%อมท้ังภาคธุรกิจเอกชน      
ร"วมกันดําเนินการสนับสนุนเพื่อให%เปXนไปตามเปkาหมาย สามารถสนองพระราชดําริในการฟSTนฟูป#าได%โดยเร็วในระยะเวลา  
การดําเนินงานต"อเนื่อง  

 การดําเนินงานตามโครงการให%เปXนไปตามวัตถุประสงค8 ผู%เกี่ยวข%องจึงควรเข%าใจเปkาหมายและวิธีการในการปฏิบัติงาน ท่ีต%อง
มีภารกิจท้ังการอนุรักษ8และฟSTนฟูป#าต%นนํ้าลําธาร โดยมีการดําเนินงานไปพร%อมกันท้ัง 3 ด%าน ดังน้ี   
1) ด%านการส"งเสริมให%ราษฎรร"วมรักษาป#าท่ียังคงความอุดมสมบูรณ8มใิห%ถูกทําลาย โดยราษฎรต%องมีการเรียนรู% เกิดความ

เข%าใจและยอมรับในข%อตกลงของชุมชน ให%ความร"วมมือและปฏบัิตใิห%เปXนปกติ จนเปXนส"วนหน่ึงของวิถีชีวิต เพื่อสร%าง
จิตสํานึกให%ราษฎรเปXนผู%รักษาป#า สามารถยังชีพอยู"กับป#าอย"างกลมกลืนแบบมีส"วนร"วม 

2) ด%านการฟSTนฟูป#าต%นนํ้าลําธารท่ีถูกทําลายจนเสื่อมโทรมให%คืนสภาพป#าท่ีสมบูรณ8 โดยให%มีท้ังไม%ป#าท่ีเปXนไม%ดั้งเดิมของ
พื้นท่ี และไม%เกษตรท่ีสามารถสร%างรายได%ให%แก"ราษฎร ใช%หลักวิชาการกําหนดรูปแบบการปลูกลดหล่ันกันไปตามระดับ
เรือนยอด เพื่อให%ได%ป#าท่ีมีสภาพใกล%เคียงป#าธรรมชาติ สําหรับประชาชนผู%ปลูก จะได%ประโยชน8จากการปลูกป#าโดยมีท้ัง
ไม%ใช%สอย ไม%ใช%งาน และไม%เพื่อการบริโภค 

3) ด%านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นท่ี ให%มีความเปXนอยู"ดีขึ้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยส"งเสริมให%มีการ
ร"วมกลุ"มทํากิจกรรมลดรายจ"าย สร%างรายได% จัดกระบวนการให%ราษฎรมีความรู% จัดการผลผลิตจากโครงการสอดคล%อง
กับตลาด และมีอาชีพเสริมท่ีช"วยสร%างรายได%ในครัวเรือน เพื่อให%คน สามารถอยู"ร"วมกับ ป#า อย"างกลมกลืน เกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน มีท่ีทํากินเปXนหลักแหล"ง ไม"รุกทําลายพื้นท่ีอื่นต"อไป 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 11 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(         ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
      

การกําหนดค�าเป4าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

เตรียมพื้นท่ีปลูกป#าตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ 
9,800  ไร" 

ปลูกป#าตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ 
9,800  ไร" 

 

 
ข*อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค�าเป4าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ�าน ไม�ผ�าน 

จํานวนพื้นท่ีการปลูกฟSTนฟูป#า ปลูกป#าตามแนวพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพฯ 9,800  ไร" 
ปลูกป#าตามแนวพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพฯ 9,800  ไร� 
ประกอบด%วย 

- จังหวัดตาก 6,800 ไร" 
- จังหวัดสุโขทัย 1,500 ไร" 
- จังหวัดกําแพงเพชร 1,500 ไร" 

  

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได*ดําเนินการ : 
   ส"วนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ รวบรวมสรุปข%อมูลจาก หนังสือสํานักโครงการพระราชดําริและ
กิจการพิเศษ ด"วนที่สุด ที่ ทส 1610.148/4129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส"งแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช%จ"ายเงิน (ปม.101-104) ประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2561 

ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน : ข%าราชการและเจ%าหน%าที่ผู%ปฏิบัติงานประจําเดือน / คอมพิวเตอร8 

อุปสรรคต�อการดําเนินงาน : ผลผลิตพืชเชิงเดี่ยว(ข%าวโพด)ราคาสูงขึ้น ทําให%ราษฎรขาดความสนใจ แนวเขตป#า
สงวน ,ป#าอนุรักษ8 

หลักฐานอ*างอิง :  หนังสือสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ ด"วนที่สุด ที่ ทส 1610.148/4129 
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส"งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช%จ"ายเงิน (ปม.101-104) ประจําป'
งบประมาณ พ.ศ.2561 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 12 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

(         ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.2 การปลูกป(าเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกสารสิทธิ์ 

คําอธิบาย :  
 การปลูกป#าเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกสารสิทธ์ิ หมายถึง การดําเนินการปลูกไม%ยืนต%น ท่ีเปXนไม%มีค"าท่ีมีรอบตัดฟgนยาว (10 ป'ขึ้นไป) 

ในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเปXนท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผลสร%างรายได%จากไม%ท่ีปลูก ทําให%เกิด
การสร%างอาชีพ พัฒนาความเปXนอยู"ของประชาชน และส"งผลต"อความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ผลการดําเนินการส"งเสริมการปลูกป#าตามโครงการส"งเสริมการปลูกต%นไม%เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล%อม ประจําป'
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสนับสนุนกล%าไม% 200 ต%น/ไร" และเงินทุนปลูกและบํารุง รวม 5 ป' เปXนเงิน 5,000 บาทต"อไร" 
เมื่อผ"านการตรวจรับรองผลการดําเนินงานแล%ว ต%องมีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยร%อยละ 90 ขึ้นไป ในป'ท่ี 1-3  ร%อยละ 85 
ขึ้นไป ในป'ท่ี 4 และร%อยละ 80 ขึ้นไป ในป'ท่ี 5 โดยให%ปลูกต%นไม%รอบตัดฟgนยาวในบัญชีรายช่ือพันธุ8ไม%ตามโครงการฯ         
ท่ีกรมป#าไม%กําหนด 

 ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม%เศรษฐกิจ ได%แก" คัดเลือกพื้นท่ี เตรียมพื้นท่ี เตรียมชนิดพันธุ8ไม%ท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและ
ตรงกับความต%องการของผู%เข%าร"วมโครงการ  สอดคล%องตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลท่ีเหมาะสม บัญชีรายช่ือพันธุ8ไม% 
ได%แก" กระซิก, กระพ้ีเขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ", กันเกรา, เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, จําปาป#า, ชิงชัน,  แดง, ตะเคียนชัน
ตาแมว, ตะเคียนทอง, ตะเคียนหิน, ตะแบกนา, ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสือโคร"ง, ประดู"ป#า 

 

 
การกําหนดค�าเป4าหมาย : 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- จัดทําทะเบียนเกษตรกรเข%าร"วมโครงการ จาํนวน  600 ไร" 

- เตรียมกล%าไม%  จาํนวน 120,000 กล%า 
ปลูกป#าเศรษฐกิจ 600 ไร" 

 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 13 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(         ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ข*อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค�าเป4าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ�าน ไม�ผ�าน 

การปลูกป(าเศรษฐกิจใน
พื้นที่เอกสารสิทธิ ์

ปลูกป#าเศรษฐกิจ 600 ไร" จํานวน 600 ไร" แยกเปXน  

- จังหวัดตาก  200 ไร" 

- จังหวัดสุโขทัย  200 ไร" 

- จังหวัดกําแพงเพชร 200 ไร" 
 

  

 
 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได*ดําเนินการ : 
   ส"วนส"งเสริมการปลูกป#า รวบรวมสรุปข%อมูลจาก : ชุดปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการส"งเสริมการปลูกต%นไม%เพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล%อม ระยะที่ 2 จังหวัดตาก สุโขทัย และกําแพงเพชร 

 
ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน :  
1. งบประมาณกิจกรรมโครงการส"งเสริมการปลูกต%นไม%เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล%อม 
2. ข%าราชการและเจ%าหน%าที่ผู%ปฏิบัติงานประจําส"วนกลาง กรมป#าไม% และในพื้นที่สํานักจัดการทรัพยากรป#าไม%ที่ 1 
-13 และสํานักจัดการทรัพยากรป#าไม%สาขาทุกสาขา 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ8 และยานพาหนะ 
 

อุปสรรคต�อการดําเนินงาน : ที่ดินไม"มีเอกสารสิทธิ์ เช"น ภบท.5 ไม"สามารถเข%าร"วมโครงการได% 

หลักฐานอ*างอิง : หนังสือกรมป#าไม% ด"วนที่สุด ที่ ทส 1608.2/21815 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช%จ"ายเงิน (ปม.102-104) ประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมโครงการ
ส"งเสริมการปลูกต%นไม%เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล%อม ระยะที่ 2 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 14 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561    

ตัวชี้วัดท่ี : 1.3 จํานวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป(าสงวน 

คําอธิบาย :  
 จํานวนจุดความร%อน (Hotspot) หมายถึง จาํนวนจุดความร%อน (Hotspot) ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีป#าสงวนแห"งชาติ โดยใช%ดาวเทียม

ระบบ Modis    ในการตรวจหาจุดความร%อนจากไฟป#า โดยกรมป#าไม% ได%ประสานขอรับข%อมูลจุดความร%อน (Hotspot) จาก

องค8การบริหารการบินและอวกาศแห"งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรอง

ข%อมูลจุดความร%อนท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีป#าสงวนแห"งชาติ เพื่อแจ%งเตือนผ"านทางเว็บไซต8ส"วนควบคุมไฟป#า กรมป#าไม% 

www.forest.go.th/wildfire และ Application Line ไปยังหน"วยส"งเสริมการควบคุมไฟป#าและหน"วยงานท่ีเกี่ยวข%องเพื่อใช%ในการ

ดําเนินงานควบคุมไฟป#าต"อไป 

การกําหนดค�าเป4าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ตํ่ากว�า  400  จุด ตํ่ากว"า 671  จุด 
 

ข*อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค�าเป4าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ�าน ไม�ผ�าน 

จํานวน Hotspot ทีล่ดลง 
ในพืน้ที่ป(าสงวน 

ตํ่ากว"า 671  จุด 734 จุด   

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได*ดําเนินการ : 
           ส"วนปkองกันรักษาป#าและควบคุมไฟป#า รวบรวมสรุปข%อมูลจาก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค8การมหาชน)  

ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน : งบประมาณสนับสนุน เจ%าหน%าที่ผู%ปฏิบัติงาน เครื่องมือ/อุปกรณ8 และ
ประชาชนในพื้นที่ 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 15 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561    

อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :  
1.การเข%าถึงพื้นที่และความร"วมมือจากประชาชนในพื้นที่  
2.การที่ดาวเทียมจับจุดความร%อนวันละ 4 ครั้ง เมื่อมีการตรวจพบจุดความร%อนในพื้นที่ที่เข%าถึงได%ยาก ทําให%ยังไม"
สามารถดับไฟได% ดาวเทียมก็จะจับความร%อนจุดเดิมเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ทําให%จํานวนจุดความร%อน (Hotspot) 
เพิ่มขึ้น  
3.ข%อมูลจากหนังสือสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค8การมหาชน) ที่ วท 4304/983 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ผลการพิสูจน8พื้นที่จุดความร%อน (Hotspot) ในท%องที่จังหวัดตาก ซึ่งได%ช้ีแจงว"า 
จุดความร%อนสามารถแบ"งกลุ"มการเผา ได%เปXน 3 ระดับ 
    (1) จุดความร%อนระดับที่ 1 เปXนพื้นที่ขนาดเล็ก ไม"ต"อเนื่องกัน เมื่อวิเคราะห8ข%อมูลจํานวนจุด 1 จุด จาก     
ดาวเทียมระบบ MODIS ที่แสดงออกมาจํานวน 57 จุด ซึ่งเกิดจากพื้นที่จํานวน 63 พื้นที่  
    (2) จุดความร%อนระดับที่ 2 เปXนพื้นที่ขนาดกลาง เมื่อวิเคราะห8ข%อมูลจํานวนจุด 2-4 จุด จากดาวเทียมระบบ 
MODIS ที่แสดงออกมาจํานวน 103 จุด ซึ่งเกิดจากพื้นที่จํานวน 49 พื้นที่ 
    (3) จุดความร%อนระดับที่ 3 เปXนพื้นที่ขนาดใหญ" โดยใช%การวิเคราะห8ข%อมูลแบบพื้นที่ต"อเนื่องกัน ตั้งแต" 5 จุด
ขึ้นไป จุดจากดาวเทียมระบบ MODIS ที่แสดงออกมาจํานวน 203 จุด ซึ่งเกิดจากพื้นที่จํานวน 34 พื้นที่ 

หลักฐานอ*างอิง : ข%อมูลจาก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค8การมหาชน) 
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รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

(         ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
      

ตัวชี้วัดท่ี :  2.1 จํานวนการจัดหาท่ีดินให*ผู*ยากไร* 

คําอธิบาย :  
 พื้นท่ีป#าสงวนแห"งชาติ หมายถึง ป#าสงวนแห"งชาติท่ีได%รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาท่ีดินทํากนิให%ชุมชน ซึ่งเปXนเปkาหมาย

แผนปฏิบัติงานประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 เปkาหมาย 200,000 ไร" โดยทําการสํารวจ และตรวจสอบข%อมูลแปลง
ท่ีดินของราษฎร ทบทวนข%อมูลให%ถูกต%อง ครบถ%วน ตามบัญชีรายช่ือ และผังแปลงท่ีดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดิน
และป#าไม% ในบริเวณพื้นท่ีดําเนินการ เพื่อให%ได%ข%อมูลพร%อมรองรับการจัดท่ีดินภายใต%การดําเนินงานของอนุกรรมการจัดหา
ท่ีดิน วัดผลการดําเนินงานจากจํานวนพื้นท่ี(ไร") ท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

 พื้นท่ีป#าไม%ถาวร หมายถึง พื้นท่ีท่ีกําหนดให%รักษาไว%เปXนป#าไม%ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 
หลังจากน้ันมีการสํารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจาํแนกประเภทท่ีดิน โดยใช%ข%อมูลกลุ"มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสม
ของดิน การถือครองท่ีดิน การใช%ประโยชน8ในพื้นท่ีท่ีถูกจําแนกไว%ประกอบการพิจารณาว"ามีพื้นท่ีส"วนใดท่ีจะรักษาไว%เปXนป#าไม%
ถาวรของชาติ หรือส"วนใดจะจําแนกเปXนท่ีจัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต"อไป และในส"วนท่ีมีมติให%รักษาไว%เปXนป#าไม%
ถาวร พื้นท่ีดังกล"าวจะถูกส"งมอบให%กรมป#าไม%เพื่อดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข%องต"อไป พื้นท่ีป#าไม%ถาวรท่ี
ดําเนินการน้ี เปXนพื้นท่ีตามโครงการสํารวจตรวจสอบจัดทําข%อมูลท่ีดิน และแผนท่ีขอบเขตท่ีดินในพื้นท่ีป#าไม%ถาวรท่ีได%รับ
งบประมาณในป' พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อให%มฐีานข%อมูลท่ีเปXนปgจจุบัน เพื่อใช%ในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดิน
และป#าไม%ในพื้นท่ีป#าไม%ถาวรได%อย"างเปXนระบบและลดปgญหาความขัดแย%งในการใช%ประโยชน8ทรัพยากรท่ีดินและป#าไม%ระหว"าง
รัฐกับราษฎรในพื้นท่ีป#าไม%ถาวร โดยมีการดําเนินการสํารวจตรวจสอบในขอบเขตพื้นท่ีป#าไม%ถาวร ดังน้ี 
1.  สํารวจ ตรวจสอบสภาพป#าและการใช%ท่ีดินในพื้นท่ีป#าไม%ถาวร เพื่อให%ได%ข%อมูลจาํนวนเนื้อท่ีท้ังหมดของสภาพป#าท่ี
เหลืออยู" และจํานวนเนื้อท่ีรวมท้ังหมดของการใช%ท่ีดินในพื้นท่ีป#าไม% 
2.  สํารวจการถือครองพื้นท่ีป#าไม%ถาวรเพื่อให%ได%ข%อมูลว"าในการจําแนกการใช%ท่ีดินในพื้นท่ีป#าไม%ถาวรท้ังหมดน้ัน ใครเปXน
ผู%ใช%/ครอบครอง ใช%ทําอะไร โดยทําการสํารวจ-รังวัดแปลงท่ีดินผู%ครอบครอง รวมถึงการสํารวจลักษณะสภาพพื้นท่ี 
3.  สํารวจข%อมูลข%อเท็จจริงสภาพพื้นท่ีต"าง ๆ ท่ีมใีนพื้นท่ี ท้ังน้ี นําข%อมูลท่ีได%มาพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข%องเพื่อเสนอแผนการดําเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและป#าไม%ในพื้นท่ีป#าไม%ถาวรต"อไป 

โดยวัดจากจํานวนพื้นท่ี (ไร") ท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป#าไม%ท%องท่ีรายงานผลการปฏิบัติงานให%กรมป#าไม%ทราบ 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(         ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
      

การกําหนดค�าเป4าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
19,000   ไร"  ประกอบด%วย 
- ป#าสงวน 19,000  ไร" 

-   ป#าถาวร     -      ไร" 

24,000 ไร" ประกอบด%วย  
-   ป#าสงวนฯ 19,000  ไร" 
-   ป#าถาวร     5,000  ไร" 

 

ข*อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค�าเป4าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ�าน ไม�ผ�าน 

จํานวนการจัดหาทีด่ินให*ผู*ยากไร* 24,000 ไร�  
ประกอบด%วย  

- ป#าสงวนฯ 19,000 ไร" 
- ป#าถาวร     5,000 ไร" 

26,638-2-85 ไร� 
ประกอบด%วย  

- ป#าสงวนฯ 19,452-0-4  ไร" 
- ป#าถาวร 7,186-2-81  ไร" 

  

 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได*ดําเนินการ : 
   ส"วนจัดการที่ดินป#าไม% รวบรวมสรุปข%อมูลจาก การสํารวจและตรวจสอบข%อมูลแปลงที่ดินของราษฎร เพื่อ
นําไปใช%ในการจัดกหาที่ดินทํากินให%ชุมชน พื้นที่เปkาหมาย จํานวน 2 พื้นที่ ประกอบด%วย 

1. พื้นที่ป#าสงวนแห"งชาติ สํารวจ ตรวจสอบข%อมูลที่ดําเนินการตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป#าไม%
แล%ว เพื่อเปXนข%อมูลนําเสนอเปXนพื้นที่เปkาหมายในการจัดที่ดินทํากินให%ชุมชน ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 19,000 ไร" 

2. พื้นที่ป#าไม%ถาวร สํารวจทรัพยากรที่ดินและป#าไม% เพื่อจัดทําข%อมูลที่ดินและขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป#าไม%
ถาวร ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 5,000 ไร" 

ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน : 
1. งบประมาณสนับสนุนจากกรมป#าไม% 
2. ความต%องการของราษฎรในพื้นที่ให%มีการตรวจสอบเพื่อเตรียมการรับรองสิทธิทํากิน 
3. เจ%าหน%าที่มีความรู%ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงานตามแนวทางการดําเนินงาน 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(         ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
      

อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :  
1. แผนงานไม"สอดคล%องกับการปฏิบัติงานและฤดูกาล บางพื้นที่เข%าถึงยาก 
2. ราษฎรบางส"วนยังขาดความรู%ความเข%าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการฯ ต%องใช%เวลาในการทําความ

เข%าใจ ราษฎรไม"อยากได%สิทธิ์ในลักษณะผังแปลงรวม 
 

หลักฐานอ*างอิง :  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(         ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดท่ี :  2.2 กิจกรรมจัดการที่ดนิป(าไม* 

คําอธิบาย :  
 ดําเนินการกิจกรรมจัดการท่ีดินป#าไม%ในเขตป#าสงวนแห"งชาติป#าท"าสองยางและป#าสงวนแห"งชาติป#าช"องแคบและป#าแม"โกนเกน 

ท%องท่ีจังหวัดตาก จํานวน 2,200 ราย  
โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 

- สํารวจและวางแผนกําหนดความเหมาะสมการใช%ท่ีดินป#าไม% 

- สํารวจ – รังวัดแปลงท่ีดิน 

- ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธ์ิ 

- จัดทําขอบเขตให%ชัดเจน 

- อํานวยการสํานักงานและค"าใช%จ"ายเจ%าหน%าท่ีในการติดตามผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานภาคสนาม 

การกําหนดค�าเป4าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

880 ราย 2,200 ราย 
 

ข*อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค�าเป4าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ�าน ไม�ผ�าน 

กิจกรรมจัดการที่ดนิป(าไม* 2,200 ราย ราษฎรท่ีได%รับการตรวจสอบเพื่อ
เตรียมการรับรองสิทธิทํากินในพื้นท่ี 

ป#าสงวนแห"งชาติ จํานวน 2,291 ราย 

  

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได*ดําเนินการ : การดําเนินการตรวจสอบเพื่อเตรียมการรับรองสิทธิทํากิน 

ประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2561 เปXนการดําเนินการในพื้นท่ีป#าสงวนแห"งชาติ จะดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบเพื่อเตรียมรับรอง
สิทธ์ิให%กับราษฎรจํานวน 2,200 ราย โดยได%ต้ังเปkาหมายว"าจะดําเนินการได%แล%วเสร็จตามจํานวนเปkาหมายของกลุ"มราษฎร แต"
การดําเนินการในพื้นท่ีจริง อาจมีข%อจํากัดในสภาพพื้นท่ีและข%อเรียกร%องของราษฎร ซึ่งจะส"งผลต"อค"าเปkาหมายของจํานวนราษฎร
ท่ีได%รับการตรวจเพื่อเตรียมรับรองสิทธิทํากิน ประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2561 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 20 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(         ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

   ส"วนจัดการที่ดินป#าไม% รวบรวมสรุปข%อมูลจาก : หัวหน%าโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป#าไม%ในพื้นท่ีป#าสงวน

แห"งชาติแต"ละโครงการ เปXนหน"วยปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงาน ให%ส"วนจัดการท่ีดินป#าไม% รวบรวมและตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 

ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน :  
1. งบประมาณสนับสนุนจากกรมป#าไม% 
2. ความต%องการของราษฎรในพื้นท่ี ขอให%มีการตรวจสอบเพื่อเตรียมการรับรองสิทธิทํากินในพื้นท่ีป#าสงวนแห"งชาติ 

3. เจ%าหน%าท่ีมีความรู%ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงานตามแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ เปXนอย"างดี                                       

อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :  
1. แผนงานไม"สอดคล%องกับการปฏิบัติ เช"น การพิจารณางบดําเนินงานเปXนจํานวนรายแต"การปฏิบัติเปXนรายแปลง 
2. พื้นท่ีเข%าถึงยาก ทําให%ยังคงมีพื้นท่ีตกหล"นจากการตรวจสอบ 
3. ราษฎรบางส"วนยังขาดความรู%ความเข%าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการฯ ต%องใช%เวลาในการทําความเข%าใจ 

หลักฐานอ*างอิง : หนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป#าไม%ท่ี 4 (ตาก) ท่ี ทส 1617.23/1094 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ8 2561 

เร่ือง ขอส"งรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป#าไม% ในพื้นท่ีป#าสงวนแห"งชาติ ประจําป'งบประมาณ 
พ.ศ.2561 (เอกสาร จํานวน 2 แผ"น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 21 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดท่ี :  4.2 การพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏบัิติงาน 

                        4.2.1 กิจกรรม “การลดกระดาษ” 

คําอธิบาย :  
1.  มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สงิหาคม 2560 เห็นชอบกับเร่ืองการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานให%มีประสิทธิภาพ เดือนละ 1 
งานหรือกิจกรรม  และตามข%อส่ังการนายกรัฐมนตรี วันท่ี 25 สงิหาคม 2560 เร่ืองให%ติดตามกรณีตัวช้ีวัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน%า
หน"วยราชการ และหน"วยราชการเชิงผลสัมฤทธ์ิ โดยให%เปXนคะแนนพิเศษ เพื่อนํามาพิจารณาในการแต"งต้ัง จ"ายค"าตอบแทน 
2.  กําหนดให%ส"วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานให%มีประสิทธิภาพอย"างน%อยเดือนละ 1 งาน/1 กจิกรรม รวม 
อย"างน%อย 12 เร่ืองภายในป'งบประมาณ เช"น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช%ระบบสารสนเทศ 
การปkองกันและแก%ไขปgญหาการทุจริต การบูรณาการความร"วมมือระหว"างหน"วยงาน การเพ่ิมการอํานวยความสะดวกให%แก"
ประชาชน การลดขั้นตอนการทํางานและปริมาณงานท่ีซ้าํซ%อน เปXนต%น 
3.  แนวทางการดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจํานวน 12 เร่ืองภายในป'งบประมาณ ดังน้ี 
     1.  การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให%ทุกส"วนราชการเร่ิมดําเนินการ ท้ัง 3 กจิกรรมต้ังแต"
เดือนตุลาคม 2560 
     2.  การใช%ระบบสารสนเทศ การปkองกันและแก%ไขปgญหาการทุจริต และการบูรณาการความร"วมมือระหว"างหน"วยงาน ให%ส"วน
ราชการเร่ิมดําเนินการได%ดําเนินการภายในไตรมาสท่ีสอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถเลือกเร่ืองใดมาดําเนินการก"อนหลังกไ็ด%   

3. ส"วนราชการพิจารณาคัดเลอืกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพื่อดําเนินการภายในป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
คัดเลือกจากประเภทเร่ืองท่ีดําเนินการใน 5 กลุ"ม ได%แก"  

   1) การเพ่ิมการอํานวยความสะดวกให%แก"ประชาชน 2) การบูรณาการการทํางานระหว"างหน"วยงาน 3) การปkองกันและการ
แก%ไขปgญหาด%านทุจริต 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
  ส"วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร  

การรายงานผล 
1.  การรายงานผลในกจิกรรมเร่ืองการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให%ส"วนราชการเร่ิมรายงาน

ผลหรือรายงานความก%าวหน%าการดําเนินการ ต้ังแต"เดือนตุลาคม 2560 และให%รายงานถึงเดอืนกันยายน 2561 ต"อเนื่อง
เปXนประจาํทุกเดือน 

2  การลดพลังงาน ให%ส"วนราชการรายงานผลการใช%พลังงานไฟฟkาและการใช%นํ้ามันเช้ือเพลิงเปXนประจําทุกเดือน ต้ังแต"เดือน
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยดําเนินการผ"านเว็บไซต8 www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห8สุดท%ายของเดือนถัดไป (ไม"นับรวมวันหยุดราชการ)  

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 22 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

3.  การใช%ระบบสารสนเทศ การปkองกันและแก%ไขปgญหาการทุจริต และการบูรณาการความร"วมมือระหว"างหน"วยงาน ให%ส"วน
ราชการเร่ิมรายงานผลต้ังแต"เดือนท่ีเร่ิมต%นกิจกรรม และรายงานต"อเนื่องเปXนประจําทุกเดือนจนกระท่ังกิจกรรมได%ผลผลิต
ครบถ%วนตามแผน 

4.  สําหรับกิจกรรมอื่นๆ ส"วนราชการสามารถกาํหนดผลผลิตตามข%อมูลพื้นฐานของส"วนราชการ และรายงานผลความก%าวหน%า
ในการดําเนินกิจกรรมทุกเดือนต้ังแต"เดือนท่ีเร่ิมต%นกิจกรรมจนกว"าจะสิ้นสุดแผนการดําเนินงาน 

ค�าเป4าหมาย 
กิจกรรม กลุ�มเป4าหมาย ค�าเป4าหมาย การรายงานผล 

1.  การลดพลังงาน 
     -  พลังงานด%าน
ไฟฟkา 

  -  พลังงานด%าน
น้ํามันเชื้อเพลิง 

� ราชการบริหารส"วนกลางในสงักัด 
ส"วนราชการระดับกรมที่จัดตัง้ขึ้นตาม
กฎกระทรวง และรวมถงึส"วนราชการที่
ตั้งขึ้นเปXนหน"วยงานภายใน แต"ไม"
ปรากฏในกฎกระทรวง 

ลดลงร%อยละ 10 เทียบกับค"า
มาตรฐาน(ทุกเดือน) 

 

รายงานผลการใช%พลังงานทกุเดือนจนจบ
ป'งบประมาณผ"านระบบ 
e-report.energy.go.th ของกระทรวง
พลังงาน 
 

2.  การลดกระดาษ � ราชการบริหารส"วนกลาง และราชการ
ส"วนกลางในภมูิภาค  
(ไม"รวมราชการส"วนภูมิภาค) 

งบประมาณที่ใช%ในการจัดซื้อ
กระดาษลดลง ร%อยละ 10   

� รอบที่ 1 ร%อยละ 5 

� รอบที่ 2 ร%อยละ 10   
 (นับสะสม) 

รายงานงบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่
ลดลง  (เฉพาะเดือนที่มีการจัดซื้อ
กระดาษ) 

3.  การประหยัด

งบประมาณ 

� ราชการบริหารส"วนกลาง และ
ราชการส"วนกลางในภูมิภาค 
(ไม"รวมราชการส"วนภูมิภาค) 

งบประมาณท่ีสามารถ

ประหยัดได% ร%อยละ 5 

� รอบท่ี 1 ร%อยละ 2 

� รอบท่ี 2 ร%อยละ 5   
 (นับสะสม) 

รายงานการใช%งบประมาณท่ีลดลง  

(เฉพาะเดือนท่ีสามารถประหยัด

งบประมาณได%) 

 

การกําหนดค�าเป4าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

งบประมาณท่ีใช%ในการจัดซื้อกระดาษลดลง 
ร%อยละ 5 

งบประมาณท่ีใช%ในการจัดซื้อกระดาษลดลง  
ร%อยละ 10 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 23 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ข*อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค�าเป4าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ�าน ไม�ผ�าน 

กิจกรรม “การลดกระดาษ” งบประมาณท่ีใช%ในการ
จัดซื้อกระดาษลดลง  

ร%อยละ 10 

งบประมาณท่ีใช%ในการ
จัดซื้อกระดาษเพ่ิมขึ้น  

ร%อยละ 10 

  

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได*ดําเนินการ : 
   ส"วนอํานวยการ รวบรวมสรุปข%อมูลจาก รายงานผลปริมาณการส่ังซื้อกระดาษของสํานักจัดการทรัพยากร 
ป#าไม%ที่ 4 (ตาก) เปรียบเทียบจากงบประมาณที่ได%รับในป'งบประมาณ 2560 จํานวน 133,134,134 บาท 
และงบประมาณที่ได%รับในป'งบประมาณ 2561 จํานวน 283,757,711.20 บาท ทําให%ปริมาณการส่ังซื้อ
กระดาษเพิ่มขึ้น  

ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน : ความร"วมมือระหว"างหน"วยงานในการใช%กระดาษอย"างคุ%มค"า 
 

อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :   - 
 

หลักฐานอ*างอิง :  รายงานผลปริมาณการส่ังซื้อกระดาษของสํานักจัดการทรัพยากรป#าไม%ที่ 4 (ตาก) 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 24 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดท่ี :  5.1 การบูรณาการและส�งเสริมการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน 
                     5.1.1 กจิกรรมส�งเสริมการจัดการป(าชุมชน 

คําอธิบาย :  
กิจกรรมส�งเสริมการจัดการป(าชุมชน 
 ส"งเสริมและประชาสัมพันธ8 ประชาชนได%ความรู%เกี่ยวกับการจัดการป#าชุมชน 32 หมู"บ%าน 

โดยการผลิตสื่อเอกสารเผยแพร"ประชาสัมพันธ8งานด%านป#าชุมชน โดยการจัดทําหนังสือคู"มือ จดัทําโปสเตอร8 และจัดทํา
แผ"นพับท่ีเกี่ยวข%องกับการดําเนินงานด%านป#าชุมชน เพื่อสร%างความรู%ความเข%าใจในขั้นตอนกระบวนงานการส"งเสริมจัดการ
ป#าชุมชน และการแจ%งข"าวประชาสัมพันธ8ด%านป#าชุมชนให%กับชุมชนในหมู"บ%านเปkาหมายและประชาชนท่ัวไป 

 การสํารวจและรวบรวมข%อมูล 
โดยการวางแผน สํารวจและจัดทํารายละเอียดข%อมูลหมู"บ%านท่ีจะเข%าร"วมกิจกรรมบริหารจัดการป#าชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ได%แก" ประวัติ ข%อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้งอาณาเขตปกครอง ประชากร อาชีพหลัก รายได%ต"อครัวเรือน ข%อมูลของป#า 
เช"น ท่ีตั้ง สภาพป#าและการใช%ประโยชน8จากป#า 

การกําหนดค�าเป4าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ประชาสัมพันธ8 รับ ปชช.1 จํานวน 80 หมู"บ%าน 
ผลการเบิกจ"ายงบประมาณ 1,144,500 บาท 

จัดทําโครงการป#าชุมชน 190 หมู"บ%าน 
ผลการเบิกจ"ายงบประมาณ 2,725,000 บาท 

 

ข*อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค�าเป4าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ�าน ไม�ผ�าน 

กิจกรรมส�งเสริม 
การจัดการป(าชุมชน 

จัดทําโครงการป#าชุมชน 
190 หมู"บ%าน 

ผลการเบิกจ"ายงบประมาณ 
2,725,000 บาท 

จัดทําโครงการป#าชุมชน 
190 หมู"บ%าน 

ผลการเบิกจ"ายงบประมาณ 
2,725,000 บาท 

  

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 25 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได*ดําเนินการ : 

ส�วนจัดการป(าชุมชน รวบรวมสรุปข*อมูลจาก 
แผนงาน ยุทธศาสตร8อนุรักษ8 ฟSTนฟู และปkองกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกปkองผืนป#าและร"วมพัฒนาป#าไม%ให%ย่ังยืน 

กิจกรรมหลัก ฟSTนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส"งเสริมการจัดการป#าชุมชน ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผลการดําเนินการ 
1. กิจกรรมการตรวจสอบพืน้ทีต่ามคําขออนุญาตจัดทาํโครงการป(าชุมชน (ปชช.2) จํานวน 190 หมู�บ*าน 

1.1. ดําเนินการตรวจสอบภูมิประเทศจริง ข%อมูลรายละเอียดต"างๆ ของพื้นท่ีให%มีความถูกต%องละเอียดชัดเจน 
โดยผู%ย่ืนคําขอหรือผู%ได%รับมอบหมายเปXนผู%นําตรวจพื้นท่ีและให%ชาวบ%านเปXนพยาน   

2. การจัดทาํโครงการป(าชุมชน (ปชช.3) จํานวน 190 หมู�บ*าน 

2.1. ดําเนินการเพื่อขออนุมัติจัดต้ังป#าชุมชน ให%ชุมชนท่ีมีความพร%อมในการร"วมบริหารจัดการดูแลทรัพยากร  
ป#าไม%ร"วมกับภาครัฐ  

2.2 ดําเนินการเพื่อขออนุมัติจัดต้ังป#าชุมชนหรืออนุมัตโิครงการต"อเนื่อง ต"ออายุป#าชุมชนท่ีหมดอายุโครงการ 
และชุมชนมีความต%องการและความพร%อมในการดูแลป#าร"วมกับภาครัฐ  

3. การสร*างความรู*ความเข*าใจ จํานวน 190 หมู�บ*าน 

3.1. การส"งเสริมประชาสัมพันธ8  ได%จํานวน 190 หมู"บ%าน 
3.2. การผลิตสื่อเอกสารเผยแพร"ด%านป#าชุมชน 
3.3. การส"งเสริมการเรียนรู%เพื่อการจัดการทรัพยากรป#าไม%อย"างย่ังยืน 
3.4. การเข%าร"วมประชุมช้ีแจง จัดเวทีชาวบ%าน ประชุม ฝ}กอบรม 

4. การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

4.1. การบริหารจัดการพื้นท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ หมู"บ%านเปkาหมายได%รับเงินอุดหนุนเพื่อเสริมศักยภาพ
ของชุมชนในการบริหารจัดการป#าชุมชนของหมู"บ%านให%มีความเข%มแข็ง จํานวน 5 หมู"บ%าน 

 

ผลความสาํเร็จของการดาํเนนิงานบรรลเุป4าหมาย 
ระดับความสําเร็จ พิจารณาจากผลการดําเนินงานป#าชุมชนพื้นท่ีหมู"บ%านท่ีได%รับการกําหนดให%ดําเนินงาน 
- ได%ดําเนินการส"งเสริมประชาสัมพันธ8 และจัดต้ังโครงการป#าชุมชน กิจกรรมส"งเสริมการจัดการป#าชุมชน      ตาม

แบบ ปชช.1-ปชช.3 ต้ังแต"วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 ตามแผนปฏิบัติงานประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 190 หมู"บ%าน  

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 26 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน : 
1. ความมีจิตสํานึกตระหนักคณุค"าของทรัพยากรป#าไม%ของชุมชนท่ีอาศัยอยู"บริเวณใกล%เคียงพื้นท่ีป#า 
2. การมีส"วนร"วมขององค8การบริหารส"วนท%องถิ่นและเครือข"ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข%อง 
3. การมีสวนร"วมของประชาชนในการบริหารจัดการ 
4. การมีสวนร"วมของหน"วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน 

 

อุปสรรคต�อการดําเนินงาน : 
1.  พาหนะท่ีใช%งานมไีม"เพียงพอและสภาพเก"า ไม"สามารถเข%าไปปฏิบัติงานในท%องท่ีทุรกันดารได% 

          2.  เคร่ืองมือ อุปกณ8ท่ีจําเปXนในการปฏิบัติงานมไีม"เพียงพอ 
           3.  ปgญหาความต%องการท่ีดินทํากินของราษฎรส"งผลให%เกิดการบุกรุกพื้นท่ีป#าเพ่ิมมากขึ้น 
            4.  อัตรากาํลังเจ%าหน%าท่ีไม"เพียงพอ 

  5.  งบประมาณสนับสนุน 
 

หลักฐานอ*างอิง : 
แผนงาน ยุทธศาสตร8อนุรักษ8 ฟSTนฟู และปkองกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกปkองผืนป#าและร"วมพัฒนาป#าไม%ให%ย่ังยืน 

กิจกรรมหลัก ฟSTนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส"งเสริมการจัดการป#าชุมชน ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 27 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
      

ตัวชี้วัดท่ี :  5.1 การบูรณาการและส�งเสริมการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน 
                     5.1.2 กจิกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ2ป(า 
คําอธิบาย :  
ดําเนินการโครงการฝ}กอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ8ป#า (รสทป.) จํานวน 1 รุ"น เพื่อสร%างกลุ"มเครือข"าย
อาสาสมัครพิทักษ8ป#า ขยายผลต"อคนรอบข%าง สร%างจิตสํานึกในการอนุรักษ8ทรัพยากรป#าไม% และตระหนักถึง
ปgญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป#าไม% 

การกําหนดค�าเป4าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

โครงการฝ}กอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ8ป#า 
(รสทป.) จํานวน 1 รุ"น 

ผลการเบิกจ"ายงบประมาณ 214,900 บาท 

โครงการฝ}กอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ8ป#า 
(รสทป.) จํานวน 1 รุ"น 

ผลการเบิกจ"ายงบประมาณ 214,900 บาท 
 

ข*อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค�าเป4าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ�าน ไม�ผ�าน 

กิจกรรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ2ป(า 

โครงการฝ}กอบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ8ป#า 
(รสทป.) จํานวน 1 รุ"น 

ผลการเบิกจ"ายงบประมาณ 
214,900 บาท 

ฝ}กอบรมราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ8ป#า (รสทป.)  

จํานวน 1 รุ"น 
ผลการเบิกจ"ายงบประมาณ 

214,900 บาท 

  

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได*ดําเนินการ : 
   ส"วนปkองกันรักษาป#าและควบคุมไฟป#า รวบรวมสรุปข%อมูลจาก ฝ#ายส"งเสริมการมีส"วนร"วมด%านการปkองกันและ
ปราบปราม 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 28 
 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป(าไม*ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(        ) รอบที่ 1 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
      

ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน : กลุ"มเครือข"ายอาสาสมัครพิทักษ8ป#าขยายผลต"อคนรอบข%าง เพื่อสร%าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ8ทรัพยากรป#าไม% และตระหนักถึงปgญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป#าไม% 

อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอ*างอิง :  - 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานัก/กอง/กลุ"ม กรมป#าไม% ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน%า 29 
 

 


