
 

 

 

 

 

 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(รอบ 12 เดือน) 

 

 

 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่6 (อุดรธานี) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่6 (อุดรธานี)   

กรมป่าไม้ กรมป่าไม้  
  



 
สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

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

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1  
Function Base 

1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นท่ีป่าไม้ 
    1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

3,411,247.44 
ไร่ 

Interval-ร้อยละ 
1 

3,445,704.48 
ไร่ 

พ้ืนที่ป่า(ภาพถ่าย
ดาวเทียมค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี) 

3,480,161.52 
ไร่ 

Interval ร้อยละ 
1 

การด าเนินการข้ันท่ี 1   : กรมป่าไม้ได้มีค าสั่งให้ข้าราชการ
ไปปฏิบัติราชการ รวมท้ังส่งแผนการใช้จ่ายเงินไปให้
หน่วยงานปฏิบัติเพื่อให้ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด  
การด าเนินการข้ันท่ี 2   : ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ได้ด าเนินการปลูก
ฟื้นฟูสภาพป่า และส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นท่ีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตามกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ดังน้ี 

- กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพื่อชีวิตท่ีดี
ขึ้น กิจกรรมปลูกป่าท่ัวไป จ านวน 3,600 ไร่ 

- โครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.
2562 จ านวน 178 ไร่ 
          - โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี 2 จ านวน 400 ไร่ 
          - โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นท่ี
ปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 1,000 
ไร ่

100 



องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

          - กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
(แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค) จ านวน 
250 ไร่  
          - กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
จ านวน 13,210 ไร่ 
          - โครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูง
ชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ จ านวน 
1,400 ไร ่
          - กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าใน
สกุลเพื่อการอนุรักษ์ จ านวน 4,500 ไร ่
                   รวม 24,538 ไร่ 
การด าเนินการข้ันท่ี 3   :  
 -รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน 
ประจ าเดือนกันยายน 2562 
- รายงานบัญชีกล้าไม้ (แบบ ๑) เดือนกันยายน 2562 
-รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในรูปแบบเล่มรายงาน และ One page กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นท่ีปลูกไม้
ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม ตามหนังสือส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
1619.6/7306 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562  
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ในรูปแบบเล่ม
รายงานและ One page กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 



องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1619.6/ 
7580 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2562  
- รายงานสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริม
การปลูกไม้โตเร็ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม
หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ด่วน
ท่ีสุด ท่ี ทส 1619.6/7759 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2562 
 

 1.2 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) การด าเนินการ
ข้ันที่ 1 

การด าเนินการ 
ข้ันที่ 2 

การด าเนินการ
ข้ันที่ 3 

การด าเนินการข้ันท่ี 1 :ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นท่ีท่ี
เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจยึด โดยลงนามในประกาศ/ค าสั่ง/
หนังสือแจ้งผู้กระท าผิดได้แสดงสิทธิตนตามข้ันตอน 
กระบวนการตามมาตร 25 แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507  
การด าเนินการข้ันท่ี 2 : ผลการด าเนินการ คือ  
1. ลงนามในประกาศ/ค าสั่ง/หนังสือ 4,685-3-32 ไร ่
2. ตัดฟันรื้อถอนต้นยางพาราผิดกฎหมาย 518-0-53 ไร ่
 
 
 
 
 
 
 
 

100 



องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

 2.  ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดิน
และฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map)  

การด าเนินการ
ข้ันที่ 1 

การด าเนินการ 
ข้ันที่ 2 

การด าเนินการ
ข้ันที่ 3 

การด าเนินการขั้นที่ 1 : ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
ตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6(อุดรธานี) ท่ี 
171/2562 เร่ือง ให้เจ้าหน้าท่ีออกไปปฏิบัติ กิจกรรมจัดท า
แผนท่ีแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจาก
การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1:4,000 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
การด าเนินการขั้นที่ 2 :  
1. จังหวัดอุดรธานี             จ านวน 298 ระวาง 
2. จังหวัดเลย                   จ านวน 362 ระวาง 
3. จังหวัดหนองบัวล าภูจ านวน 88 ระวาง 
4. จังหวัดหนองคาย            จ านวน 54 ระวาง 
5. จังหวัดบึงกาฬ               จ านวน 90 ระวาง 
การด าเนินการขั้นที่ 3 :  
ผลการด าเนินงาน จ านวน 892 ระวาง 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 

 

 



องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2  
Agenda Base 

1. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหาร
จัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 

1 ผลผลิต 2 ผลผลิต 3 ผลผลิต  3 ผลผลิต 

    (1) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า : 11 
โรงเรียน 

6 โรงเรียน 9 โรงเรียน 11 โรงเรียน การด าเนินการข้ันท่ี 1 :  
1.ออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะท างาน
โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6  
(อุดรธานี) ท่ี 135/2562 ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2562 
(ด าเนินการโดยส่วนส่งเสริมการปลูกป่า) 
2.ออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะท างาน
โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า เพื่อชีวิตท่ีดีข้ึน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ท่ี 196/2562 ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 (ด าเนินการโดยศูนย์ป่าไม้เลย) 
3. ออกค าสั่งคณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะท างาน
โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่าและเครือข่ายหมู่บ้าน
ฟื้นฟูป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามค าสั่งส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ท่ี 246/2562 ลง
วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ด าเนินการโดยศูนย์ป่าไม้
อุดรธานี) 
การด าเนินการข้ันท่ี 2   :  
1. แจ้งเวียนค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาและ
คณะท างานโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
2. จัดประชุมคณะท างานโครงการฯ เพื่อช้ีแจงและวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 3 ครั้ง 

 



องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

3. ประสานงานและช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนิน
กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า จ านวน 11 ครั้ง 
การด าเนินการข้ันท่ี 3   :  
1. ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
จ านวน 11 โรงเรียน 
2. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและรายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ ตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 
(อุดรธานี) ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1619.6/6357 ลงวันท่ี 
11 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า จ านวน 1 
โรงเรียน) 
3. สรุปผลการด าเนินกิจกรมและรายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ ตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 
(อุดรธานี) ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1619.6/7077 ลงวันท่ี 8 
ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นท่ีระดับภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่าง 
ยั่งยืน) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า เพื่อชีวิตท่ีดีขึ้น 
(ศูนย์ป่าไม้เลย จ านวน 5 โรงเรียน) 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟู
ป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามหนังสือส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 



องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1619.3/8026 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 เร่ือง 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมครูป่าไม้ด้านการ
ฟื้นฟูป่า แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค (ด้านการ
จัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า 
เพื่อชีวิตท่ีดีข้ึน (ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี จ านวน 5 โรงเรียน)  

    (2) การจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล :29,117 ไร่ 

การด าเนินการ
ข้ันที่ 1 

การด าเนินการ 
ข้ันที่ 2 

การด าเนินการ
ข้ันที่ 3 

การด าเนินการข้ันท่ี 1 : ค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ท่ี ๖ (อุดรธานี) ท่ี 35/2562 ลงวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.
2562 
 
การด าเนินการข้ันท่ี 2 : ออกด าเนินการตรวจสอบจัดหา
ท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 5 ป่า  
3 จังหวัด  
1. ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.อุดรธานี 
2. ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวล าภ ู
3. ป่าภูเปือย ป่าภูเขาแก้วและป่าภูเรือ จ.เลย 
4. ป่าภูหลวงและป่าภูหอ จ.เลย 
5. ป่าภูหงส์ จ.เลย 
 
การด าเนินการข้ันท่ี 3 :  
ผลการปฏิบัติงาน จ านวน 27,336-2-61 ไร ่
 
 

50 

 

 



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) : 
จัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบลต้นแบบ 
จ านวน 40 ชุมชน 

จ านวน 25 
ชุมชน 

จ านวน 38 ชุมชน จ านวน 40
ชุมชน 

การด าเนินการข้ันที่ 1 : ด าเนินการเรียบร้อยในงวดท่ี 1 คือ 
  1. เตรียมเรือนเพาะช ากล้าไม้ในพื้นท่ีเป้าหมาย 
  2. เตรียมแปลงเพาะเมล็ดในพื้นท่ีเป้าหมาย 
  3. เตรียมเมล็ดไม้และวัสดุเพาะในพื้นท่ีเป้าหมาย 
การด าเนินการข้ันท่ี 2   : ด าเนินการในงวดท่ี 2 คือ 
  1. เพาะเมล็ดไม้และย้ายช ากล้าไม้ลงถุงเพาะช า 
  2. บ ารุงรักษากล้าไม้ 
  3. ท ากล้าไม้ให้แกร่ง 
การด าเนินการข้ันท่ี 3   : ด าเนินการในงวดท่ี 3 คือ 
  1. บ ารุงรักษากล้าไม้ 
  2. ท ากล้าไม้ให้แกร่ง 
  3. แจกจ่ายกล้าไม้ เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล จ านวน  
40 ชุมชนและด าเนินการ  
- รายงานบัญชีกล้าไม้ (แบบ 1) ประจ าเดือนกันยายน 
2562 
- ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

100 

องค์ประกอบท่ี 3  
Area Base 

-      

องค์ประกอบท่ี 4 
Innovation Base 

-      

องค์ประกอบท่ี 5 
Potential Base 

-      

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 1 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 ( .... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  
 (  ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
ตัวชี้วัดที่ : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
                    1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 

ค าอธิบาย :  

 พิจารณาจากพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) และ 
 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ท่ีใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ี

ปกคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ 
และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพื้นท่ีป่า
ไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นท่ีท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ 
ได้แก่ พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วย
สายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาค
และรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบพื้นท่ีท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ 

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้ จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 
 เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ แบ่งเป็นพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์

ร้อยละ 25 และพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พื้นท่ี
ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพิ่มข้ึน  

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3,411,247.44 ไร่  
Interval-ร้อยละ 1 

3,445,704.48 ไร่  
พ้ืนที่ป่า(ภาพถ่ายดาวเทียม

ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 

3,480,161.52 ไร่ 
Interval ร้อยละ 1 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 2 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 ( .... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  
 (  ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1.ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวน
พื้นท่ีป่าไม้ 

1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้-ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
ด าเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในพื้นท่ี 5 
จังหวัด รวม 24,538 ไร่ 
รายละเอียดตามค าช้ีแจงการ
ปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้
ด าเนินการ 

100 คะแนน 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) โดยส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ด าเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเพิ่ม
พื้นท่ีป่าไม้ในพื้นท่ี 5 จังหวัด ตามกิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังนี้  

- กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพื่อชีวิตท่ีดีขึ้น กิจกรรมปลูกป่าท่ัวไป จ านวน 3,600 ไร่ 
- โครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2562 จ านวน  178 ไร่ 

          - โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี 2 จ านวน 400 ไร่  
          - โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 1,000 ไร ่
          - กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค) จ านวน 250 ไร่  
          - กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว จ านวน 13,210 ไร่ 
          - โครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ จ านวน 1,400 ไร่ 
          - กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ จ านวน 4,500 ไร่ 
                                                   รวม 24,538 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

กรมป่าไม้ได้มีค าส่ังให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ รวมทั้งได้ส่งแผนการใช้จ่ายเงินไปให้หน่วยงานปฏิบัติเพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงิน  
2. รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2562 

           ๓.   รายงานบัญชีกล้าไม้ (แบบ ๑)  เดือนกันยายน 2562 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 3 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 ( .... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  
 (  ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
           ๔.   รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรูปแบบเล่มรายงาน และ One page กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม ตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 
(อุดรธานี) ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1619.6/7306 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562  
            ๕.  รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ในรูปแบบเล่มรายงานและ One page กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ท่ี 6 (อุดรธานี) ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1619.6/7580 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2562  
            ๖.  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม
หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1619.6/7759 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 4 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 ( .... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  (  ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

ตัวชี้วัดที่ :1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
                   1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืน (เข้าครอบครอง) 

ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ หรือ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึดได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นท่ีโดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง 
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ี
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกค าส่ังให้ผู้กระท าความผิด
ตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ  
-  มาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีส่ิงปลูก
สร้างขึ้นใหม่หรือมีส่ิงอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจส่ังให้ผู้กระท า
ความผิดท าลายหรือรื้อถอนส่ิงนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือท าให้ส่ิงนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม 
แล้วแต่กรณีถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามหรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิด หรือเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความ
เสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะกระท าดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่
กรณี และผู้กระท าความผิดมีหน้าท่ีชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไป ในการท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีกระท าเสียเองนั้น  
-  มาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) ส่ังให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีท่ีมี
ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2)  ส่ังเป็นหนังสือให้ผู้กระท าความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่ส่ิงท่ีเป็น
อันตราย หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาท่ีก าหนด  
(3)  ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือ
รู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินท่ียึดไว้ได้
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 
(4)  ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติใน
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 5 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 ( .... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  (  ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,100 ไร่ 
 

1,155 ไร่ 
 

1,210 ไร่ 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1 เข้าครอบครองพื้นท่ีตามมาตรา 25  5,969-0-35 ไร่ 100  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

         กรมป่าไม้ ได้ก าหนดเป้าหมายจ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 
(อุดรธานี) ตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ โดยตรวจยึดส่งด าเนินคดี 6,100 ไร่ 
และเข้าครอบครองพื้นท่ี ตามมาตรา 25 จ านวน 1,100 ไร่ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

2.1 พ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช 2484 
2.2 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

3. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และหน่วยป้องกันรักษาป่า
ในพื้นท่ี 

4. ยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีทุรกันดาร 
5. อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 6 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 ( .... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  (  ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. การบุกรุกพื้นท่ีของนายทุน, นักการเมือง และการคัดกรองผู้ยากไร้ที่ครอบครองพื้นท่ีป่า 
2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี (ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า) 
3. ขาดยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีท่ีทุรกันดาร 
4. ขาดบุคลากรผู้เช่ียวชาญทางด้านภูมิสารสนเทศและอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยในการปฏิบัติงาน  

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ตารางแสดงจ านวนพื้นท่ีป่าท่ีทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง (ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 
2. สารระบบคดีป่าไม้ และระบบติดตามคดีป่าไม้อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

แผน/ผล การด าเนินการทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก 2562 
( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 

จังหวัด 

พื้นที่ถูกบุกรุก 
(จับกุม/ส่งด าเนินคดี) 

ขอคืนพื้นที่โดยความยินยอม 
ของประชาชน 

เข้าครอบครองพื้นที ่
มาตรา 25 

แผน 
ผล 

(แปลง/ไร่) 
แผน 

ผล 
(แปลง/ไร่) 

แผน 
ผล 

(แปลง/ไร่) 
อุดรธานี 2,500 22/1,234-1-23 - 34/788-0-00 100 - 

เลย 2,500 72/1,434-0-75 - 6/42-3-08 700 22/5,568-0-58 
หนองคาย 600 1/2-0-00 - - 100 - 

หนองบัวล าภู 300 20/341-1-68 - - 100 3/136-3-51 
บึงกาฬ 200 6/481-1-11 - - 100 4/266-0-26 
รวม 6,100 121/3,493-0-77 - 40/830-3-08 1,100 29/5,969-0-35 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 7 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 ( .... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  (  ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

ตัวชี้วัดที่ : 2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map)  
ค าอธิบาย : 

 การตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณา
การ มาตราส่วน 1:4,000 (one map) เพื่อเตรียมก าหนดเป็นกฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจ
ตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ดังนี้ 

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า
หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง ซึ่งต้องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าท่ีก าหนดเป็นป่า
สงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

 มาตรา 7 “การเปล่ียนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดย
ออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ี
เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฏกระทรวงด้วย” 

 พิจารณาความส าเร็จการตรวจสอบเขตแนวป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตาม
กฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตรา
ส่วน 1:4000 (one map) เพื่อปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศและได้รับ
การจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ โดยด าเนินการในพื้นท่ีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 55 ป่า รวม 892 
ระวาง และการยกร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนท่ีแนบท้าย 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

692 ระวาง 
ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 60 

 

792 ระวาง 
ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 80 

 

892 ระวาง 
ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อม

แผนที่แนบท้าย ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเต
ท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (one map) 

892 100  

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 8 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 ( .... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  (  ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 16 มิถุนายน 
2562 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เร่งด าเนินการพิจารณาก าหนดแนวเขตป่าไม้ใหม่ โดยจัดท าเป็น
แผนท่ีดิจิดัล  มาตราส่วน 1:4,000 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1.  ความซับซ้อนของแนวเขตป่ามีหลายเส้น ท าให้ยากต่อการปฏิบัติงาน  
2.  ข้อมูลแนวเขตในแผนท่ีภูมิประเทศ ไม่ตรงกับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและในภูมิประเทศ  
 

หลักฐานอ้างอิง : 
1.  ค าส่ังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) ท่ี 171/2562 เรื่อง ให้เจ้าหน้าท่ีออกไปปฏิบัติงาน 
กิจกรรมจัดท าแผนท่ีแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. ค าส่ังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) ท่ี 174/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานการจัดท าร่างป่า
สงวนแห่งชาติและร่างแผนท่ีแนบท้ายกกฏกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ และคณะท างานออกติดตาม ตรวจสอบให้
ค าแนะน าการด าเนินงาน โครงการปรับปรุงแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามแนวทางการปรับปรุงแผนท่ีแนว
เขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (one map) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 9 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ............ ) รอบท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562  
( ...... ) รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
ตัวชี้วัดที่ :  2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 

(1) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  
ค าอธิบาย : 1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 

 ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตส านึกเยาวชน
ด้านการฟื้นฟูป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยมีเป้าหมายจ านวนโรงเรียน 11 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 (1)   กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 1 โรงเรียน 
       (2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีรายภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน) จ านวน 10 โรงเรียน 
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

จ านวน 6 โรงเรียน จ านวน 9 โรงเรียน จ านวน 11 โรงเรียน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

 
ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหาร
จัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน (โครงการครูป่า

ไม้ด้านการฟื้นฟูป่า) 

 
จ านวน 11 โรงเรียน 

 
100 คะแนน 

 
 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. ออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะท างานโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6  (อุดรธานี) ท่ี 135/2562 ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2562 (ด าเนินการโดยส่วน
ส่งเสริมการปลูกป่า) 
2. ออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะท างานโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า เพื่อชีวิตท่ีดีข้ึน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ท่ี 196/2562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (ด าเนินการ

แบบฟอร์มที่ 2 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
( ............ ) รอบท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562  
( ...... ) รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
โดยศูนย์ป่าไม้เลย) 
3. ออกค าสั่งคณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะท างานโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่าและเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ท่ี 246/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
(ด าเนินการโดยศูนย์ป่าไม้อุดรธานี) 
4. แจ้งเวียนค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะท างานโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 
5. จัดประชุมคณะท างานโครงการฯ เพื่อช้ีแจงและวางแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 3 ครั้ง 
6. ประสานงานและช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า จ านวน 11 ครั้ง 
7. ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า จ านวน 11 โรงเรียน 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. งบประมาณกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ         
2. งบประมาณกิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีรายภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง :     
- หนังสือส านักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.3/ว 2482 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง แผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนปลูกป่าภาครัฐ จ านวน 4 กิจกรรม 
- หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1619.6/6357 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562 
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า จ านวน 1 โรงเรียน) 
- หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1619.6/7077 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค (ด้านการ
จัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า เพื่อ
ชีวิตท่ีดีขึ้น (ศูนย์ป่าไม้เลย จ านวน 5 โรงเรียน) 
- หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1619.3/8026 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 เร่ือง 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค (ด้านการจัดการน้ าและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า เพื่อชีวิตท่ีดีข้ึน (ศูนย์ป่าไม้
อุดรธานี จ านวน 5 โรงเรียน) 
 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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 รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
( ............ ) รอบท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562  
( ...... ) รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
ตัวชี้วัดที่ :  2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 

              (4) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดต้ังเรือนเพาะช า
ชุมชน/ต าบล ต้นแบบ  

ค าอธิบาย : 1. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 
 - การจัดท าโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) เป็นข้อส่ังการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการด าเนินการเพาะช า
กล้าไม้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการชุมชนไม้มีค่าท่ีคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 
2561 ลงมติว่า 

1) เห็นชอบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2)  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีป่าไม้ในภาพรวมของประเทศและเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน ท้ังนี้ ให้พิจารณาถึงการปลูกป่าในพื้นท่ี 
เขาหัวโล้นและพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 
   -  สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
สายพันธุ์ดีให้กับชุมชนท่ีมีศักยภาพและมีความต้องการท่ีจะด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสนับสนุน
การขับเคล่ือนโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยด าเนินการ ดังนี้ 

  1 )  ส ารวจชุมชนท่ีมีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ให้กับชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 2) คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธุ์ดีท่ีเหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาเมล็ดไม้มีค่า

สายพันธุ์ดีแต่ละชนิดท่ีมีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีจากส านักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ให้การ
สนับสนุน/จ าหน่ายให้ชุมชนท่ีสนใจในราคาทุน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการปลูกว่าต้นไม้ท่ีปลูกเป็นสายพันธุ์ 
ท่ีดีและเหมาะสม รวมท้ังพันธุ์ไม้ท่ีสนับสนุนนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธุ์ใด 
                          3)  สนับสนุนให้มีการจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธุ์ โดยการ
เพาะเมล็ด การปักช า หรืออื่น ๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้ในการขยายพันธุ์ไม้แต่ละชนิด  
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

จ านวน 20 ชุมชน จ านวน 30 ชุมชน จ านวน 40 ชุมชน 
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 รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
( ............ ) รอบท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562  
( ...... ) รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหาร
จัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน (โครงการส่งเสริม
ผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช า
ชุมชน/ต าบล)  ) 
 

จ านวน 40 ชุมชน 100 

 

 
 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
    1. กรมป่าไม้ อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการจ่ายเงิน (ปม.102-104) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
 2. แจ้งหัวหน้าสถานีเพาะช า/หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ เพื่อทราบและด าเนินการ โดยให้จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 3. สถานีเพาะช ากล้าไม้ ด าเนินการส ารวจ คัดเลือกชุมชน และด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุให้ชุมชน เพื่อ จัดต้ังเรือน
เพาะช าชุมชน/ต าบล ดังนี้ 
      - สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุดรธานี จ านวน 5 ชุมชน 
      - สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดเลย จ านวน 10 ชุมชน  
      - สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดหนองคาย จ านวน 5 ชุมชน 
      - สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 5 ชุมชน  
      - สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 5 ชุมชน 
      - สถานีเพาะช ากล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย จ านวน 5 ชุมชน  
      - สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จ านวน 5 ชุมชน 
 4. หัวหน้าสถานีเพาะช า ให้ความรู้แก่ชุมชนผลิตกล้าไม้ท่ีมีคุณภาพดี  
 5. แจกจ่ายกล้าไม้ 
    6. ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจ า 
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หน้า 13 
 

 รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
( ............ ) รอบท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562  
( ...... ) รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดต้ังเรือนเพาะช า
ชุมชน/ต าบล ต้นแบบ  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. งบประมาณกิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
    - หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.4/4616 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
   - รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงิน  
   - รายงานส ารวจความต้องการจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   - รายงานบัญชีกล้าไม้ (แบบ 1) ประจ าเดือนกันยายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


