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สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
 

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

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1  
Function Base 

1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นทีป่่าไม้ 
    1.1 จ านวนพืน้ที่ปา่ไม-้ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

การด าเนินการ
ขั้นที่ 1 

การด าเนินการ 
ขั้นที่ 2 

การด าเนินการ
ขั้นที่ 3 

การด าเนินการขั้นที่ 1 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล N/A 

     1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคนืได้ (เข้าครอบครอง) การด าเนินการ
ขั้นที่ 1 

การด าเนินการ 
ขั้นที่ 2 

การด าเนินการ
ขั้นที่ 3 

การด าเนินการขั้นที่ 1 :ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่ที่
เจ้าหน้าที่ท าการตรวจยึด โดยลงนามในประกาศ/ค าสั่ง/
หนังสือแจ้งผู้กระท าผิดได้แสดงสิทธิตนตามขั้นตอน 
กระบวนการตามมาตร 25 แห่ง พระราชบญัญัติปา่สงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507  
 
การด าเนินการขั้นที่ 2 : ผลการด าเนินการ คือ  
1. ลงนามในประกาศ/ค าสั่ง/หนงัสือ 4,685-3-32 ไร่ 
2. ตัดฟันรื้อถอนต้นยางพาราผดิกฎหมาย 518-0-53 ไร่ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

 2.  ความส าเร็จของการปรับปรงุแนวเขตที่ดิน
และฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map)  

การด าเนินการ
ขั้นที่ 1 

การด าเนินการ 
ขั้นที่ 2 

การด าเนินการ
ขั้นที่ 3 

การด าเนินการขั้นที่ 1 : ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน 
ตามค าสัง่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6(อุดรธานี) ที่ 
171/2562 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติ กิจกรรมจัดท า
แผนที่แนบทา้ยกฏกระทรวงปา่สงวนแห่งชาติ ภายหลังจาก
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดนิของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1:4,000 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
การด าเนินการขั้นที่ 2 :  
1. ป่าภูช้าง ปา่ภูนกกก             จ านวน 10 ระวาง 
2. ป่าภูหงส์                          จ านวน 10 ระวาง 
3. ป่าโคกผาด า ปา่โคกหนองข่า  จ านวน 50 ระวาง 
4. ป่าภูเปือย ป่าภูข้ีเถ้า            จ านวน 30 ระวาง 
 
การด าเนินการขั้นที่ 3 : 
ผลการด าเนนิงาน จ านวน 100 ระวาง 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  
Agenda Base 

1. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหาร
จัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยนื 
    (1) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า : 11 
โรงเรียน 

การด าเนินการ
ขั้นที่ 1 

การด าเนินการ 
ขั้นที่ 2 

การด าเนินการ
ขั้นที่ 3 

การด าเนินการขั้นที่ 1 : ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาและคณะท างานโครงการครูป่าไม้ด้านการฟืน้ฟูปา่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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    (2) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล :29,117 ไร ่

การด าเนินการ
ขั้นที่ 1 

การด าเนินการ 
ขั้นที่ 2 

การด าเนินการ
ขั้นที่ 3 

การด าเนินการขั้นที่ 1 : ค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 
๖ (อุดรธานี) ที่ 35/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 
  
การด าเนินการขั้นที่ 2 : ออกด าเนินการตรวจสอบจัดหา
ที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 5 ปา่ 3 
จังหวัด  
1. ป่าพานพร้าวและปา่แก้งไก่ จ.อุดรธานี 
2. ป่าเก่ากลอยและปา่นากลาง จ.หนองบัวล าภู 
3. ป่าภูเปือย ป่าภูเข้าแก้วและป่าภูเรือ จ.เลย 
4. ป่าภูหลวงและป่าภูหอ จ.เลย 
5. ป่าภูหงส์ จ.เลย 
 
การด าเนินการขั้นที่ 3 :  
ผลการปฏบิัติงาน จ านวน 29,117 ไร่ 
 

100 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

    (3) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี
ส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : 
จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบลต้นแบบ 
จ านวน 40 ชุมชน 

การด าเนินการ
ขั้นที่ 1 

การด าเนินการ 
ขั้นที่ 2 

การด าเนินการ
ขั้นที่ 3 

การด าเนินการขั้นที่ 1 : ด าเนินการเรียบร้อยในงวดที่ 1 คือ 
1. เตรียมแปลงเพาะเมล็ดในพืน้ที่เป้าหมาย 
2. ด าเนินการเพาะเมล็ดในพื้นทีเ่ป้าหมาย 
3. บ ารุงรักษากล้าในพื้นที่เป้าหมาย 
 
งวดที่ 2 –อยู่ระหว่างด าเนินการ- 
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องค์ประกอบที่ 3  
Area Base 

-      

องค์ประกอบที่ 4 
Innovation Base 

-      

องค์ประกอบที่ 5 
Potential Base 

-      

 


