
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
 

 (…….…) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563)         ( ...... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ านวนพืน้ทีป่่าไม้ - ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 10 10,254,456.22 10,277,238.36 มากกว่า 10,277,238.36 10,266,988.40 ไร่ 6.37 
2. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย 
– เข้าครอบครอง  

10      1,470       2,100 2,520 2,667.80 ไร่ 10 

3. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน 
เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  

30 9,761.40 11,484.00 13,206.60 16,606.19 ไร่ 30 

4. ความส าเร็จของการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน  10 201 335 402 337 ป่าชุมชน 7.54 
5. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่)  25 1,650 2,475 3,300 3,300 ไร่ 25 
6. บริการด้านการอนุญาต 15 260 299 338 853 ราย 15 

รวม 100     93.91 
สรุปผล ระดับคุณภาพ 

*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวอย่าง  การค านวณคะแนนผลการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน) 

(D) 
เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ตัวชี้วัด................... 30 100 ไร่ 150 ไร่ 200 ไร่ 100 ไร่ 15 คะแนน 
(50 x 30 / 100 = 15) 

2. ตัวชี้วัด................... 15 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 13.5 คะแนน 
(90 x 15 / 100 = 13.5) 

3. ตัวชี้วัด................... 20 100,000 บาท 150,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 20 คะแนน 
(100 x 20 / 100 = 20) 

4. ตัวชี้วัด.................. 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 0 คะแนน 
(0 x 25 / 100 = 0) 

5. ตัวชี้วัด................ 10 5 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7.5 คะแนน 
(75 x 10 / 100 = 7.5) 

รวม 100     56.00 คะแนน 
(15 + 13.5 + 20 + 0 + 7.5) 

สรุปผล ระดับต้องปรับปรุง 
 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

   ( ........ ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63)                 ( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ - ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 

ค าอธิบาย :  
 กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพ

พ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2562 เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้
แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการป่า
ไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

 พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

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

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

10,254,456.22 ไร่ 
(ผลงานปี 2561) 

10,277,238.36 ไร่ 
(ผลงานปี 2562) 

มากกว่า 10,277,238.36 ไร่ 
 

 

แบบฟอร์มท่ี 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   ( ........ ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63)                 ( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ - ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 

10,266,988.40 
 

50 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้รวบรวมสรุปข้อมูลจากโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ปีพ.ศ. 2561-2562 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ความต้องการใช้ข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยรายปีเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนและบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ของประเทศ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
บทสรุปส าหรับผู้บริหารโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ปีพ.ศ. 2561-2562 โดยกรมป่าไม้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   ( ........ ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63)                 ( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 2. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง 
 

ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทาลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทาลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 
21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรี
ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มี
ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย 
หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให้ 
(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืน เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือ
รู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่าย
เพ่ือการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 
(4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติใน
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,470 ไร่ 
(ร้อยละ 70 ของแผนปี 2563) 

2,100 ไร่ 
(แผนปี 2563) 

2,520 ไร่ 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของแผนปี 2563) 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   ( ........ ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63)                 ( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน
การบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง 

2,667-3-19 ไร่ 
 

100 คะแนน 
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ส่วนจัดการป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครองตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตั้งแต่เริ่มด าเนินการมีจ านวน 2,667-3-19 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507 
2.3 พ.ร.บ. ป่าสงวน 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. ขาดก าลังอัตราเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า) 
3. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

การปฏิบัติงาน 
หลักฐานอ้างอิง : 
       หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ด่วนที่สุด ที่ ทส1617.23/5116 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
เร่งรัดการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจ าปีงบประมาณ 2563 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   ( ........ ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63)                 ( ........ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 3. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน เพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 

ค าอธิบาย :  
 รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 

2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบ
แนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้
สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ และส่งเสริมการด ารงชีพเพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจัดหา
ที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินน าไปจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ และตรวจสอบ
ข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่
จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนต่อไป 

 พิจารณาจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะ
ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

9,761.40 ไร่ 
(ร้อยละ 85 ของแผนปี 2563) 

11,484 ไร่ 
(แผนปี 2563) 

13,206.60 ไร่ 
(ร้อยละ 115 ของแผนปี 2563)  

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   ( ........ ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63)                 ( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
ได้รับการจัดหาที่ดิน เพ่ือน าไปจัด
ที่ดินท ากินให้ชุมชน 

16,606-0-74 ไร่ 
 

100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

      ส่วนจัดการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานผลการตรวจสอบพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ขอบเขตและข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรทบทวนข้อมูลให้ถูกต้องตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ ในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาลปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 
จ านวน 4 ป่า ประกอบด้วย  1) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร          
เนื้อที่ 9,478-3-38 ไร่  2) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งสัก จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่  16 -0-13 ไร่  3) ป่าสงวนแห่งชาติ          
ป่าแม่พันล าและป่าแม่มอก จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ 1,608-0-36 ไร่  และ 4) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จังหวัดตาก 
เนื้อท่ี  5,419-2-29  ไร่ รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 16,522-2-16 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนจัดการป่าไม้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  
3. ยานพาหนะเครื่องมือ/อุปกรณ์และเทคโนโลยีการส ารวจด้วย GPS การจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่/แผนที่ด้วยโปรแกรม 
ส าเร็จรูปด้าน GIS 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
    - หนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุดที่ทส 1603.1/722ลงวันที่13 มีนาคม 2563เรื่องแผนงบประมาณรายจ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563  
   - หนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุดที่ทส1603.3/5846 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563เรื่องข้อก าหนดการปฏิบัติ 
งานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพ่ือจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและการบริการด้านการอนุญาต 
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ( ........ ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63)                 ( ........ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 4. ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 
 

ค าอธิบาย :  
 ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่า

ชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000 หมู่บ้าน 
 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการ

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
 การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การเพ่ิมจ านวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
 การพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนการบริหาร

จัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณ
เพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

201 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 60 ของแผนปี 2563) 

335 ป่าชุมชน 
 (แผนปี 2563) 

402 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 120 ของแผนปี 2563) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ความส าเร็จของการเพ่ิมและพัฒนา
พ้ืนที่ป่าชุมชน 

337 ป่าชุมชน 
 

75.44 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ( ........ ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63)                 ( ........ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     วางแผน ประสานงาน และด าเนินการส่งเสริมป่าชุมชน ตามมาตรา 99 และ มาตรา 100 ตาม พรบ.ป่าชุมชน 2562 
จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน เพื่อแนบประกอบแผนจัดการป่าชุมชนนั้น เป็นการสอบทานแนวเขตเดิม และ
จัดท าตารางเปรียบเทียบข้อมูลประเภทพ้ืนที่และจ านวนเนื้อที่ป่าชุมชน เพ่ือยืนยันการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
จัดท ารายการไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน  ในท้องที่ จ.ตาก 
จ านวน 151 ป่าชุมชน จ.สุโขทัย จ านวน 85 ป่าชุมชน และ จ.ก าแพงเพชร จ านวน 100 ป่าชุมชน รวม 336 ป่าชุมชน 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีความสนใจ ตื่นตัว และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
    การด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ตาม พรบ.ป่าชุมชน  2562 ยังเป็นเรื่องใหม่ และมีระเบียบ 
กฏหมาย  หลายๆ เรื่องที่ได้ประกาศใช้ และอีกหลายๆ เรื่องที่ยังไม่ประกาศใช้ ซึ่งท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ยังไม่สามารถประชุมพิจารณาแผนฯได้ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะ
กรรมการฯยังไม่ครบ 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ( ........ ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63)                 ( ........ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 5. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่)               
 

ค าอธิบาย :  
 การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือหวังผลสร้างรายได้จากไม้
ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพ้ืนที่ เตรียมพ้ืนที่ เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสม
กับพ้ืนที่ และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ สอดคล้องตามหลักวิชาการ โดยมีพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมให้
เลือกตามบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ที่แนบท้ายของโครงการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม 

 รายละเอียดโครงการ 
             1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
                  - สนับสนุนกลา้ไม้รอบตัดฟันยาว ในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้ก าหนด 200 ต้น/ไร่ 
และเงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว  
                 โดยในปีที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป, ในปีที่ 4 เฉลี่ยร้อยละ 85 ขึ้นไป, และในปี 
ที่ 5 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
             2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
                 - สนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร่ 
              
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,650 ไร่ 
(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 2563) 

2,475 ไร่ 
(ร้อยละ 75 ของแผนงานปี 2563) 

3,300 ไร่ 
(ร้อยละ 100 ของแผนงานปี 2563) 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ( ........ ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63)                 ( ........ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 3,300 
 

100 คะแนน 
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการครบถ้วนตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. เงินอุดหนุนในการปลกและบ ารุงป่าที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 5,000 บาท โดยแบ่งจ่าย จ านวน 5 ปี 

     1.1 ปีท่ี 1 ไรล่ะ 1,000 บาท 

     1.2 ปีท่ี 2 ไรล่ะ   700 บาท 

     1.3 ปีท่ี 3 ไรล่ะ   800 บาท 

     1.4 ปีท่ี 4 ไรล่ะ  900 บาท 

    1.5 ปีท่ี 5  ไรล่ะ 1,600 บาท 
2. กล้าไม้ 200ต้น/ไร่ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะท่ี 2 
    แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ   
3. กล้าไม้ 50 ต้น/ไร่ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่ 
    เกษตรกรรม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ   
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. งบด าเนินงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. เครื่องมือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานน้อย 
3. ภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
หลักฐานอ้างอิง : 
แบบติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63)                 ( ........ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 6. บริการด้านการอนุญาต               
 

ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากร้อยละของจ านวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ และ

การอนุญาตไม้และของป่า เทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งก าหนดเป้าหมาย
ตามแผนการปฏิบัติงาน จ านวน 260 ราย 

 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากกิจกรรม ดังนี้ 
1. การบริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
2. การบริการด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ 
3. การบริการด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

260 ราย 
(แผนปี 2563) 

299 ราย 
(ร้อยละ 115 ของแผนปี 2563) 

338 ราย 
(ร้อยละ 130 ของแผนปี 2563) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

บริการด้านการอนุญาต 853 ราย 
 

100 
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
-ได้ด าเนินการตามระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอน ขบวนการ ทุกอย่างตามแนวทางการปฏิบัติ 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63)                 ( ........ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
- อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- วัน เวลา 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- การติดต่อประสานงานของผู้ขออนุญาต 
- ข้อมูลที่ชัดเจนของผู้ขออนุญาต 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 

 


