
                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

 
การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธภิาพในการปฏบิตัิราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านกัจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 6 (อุดรธานี) 

      (...√...) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)  (........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนท่ีได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B) (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์) 
2. น าคะแนนท่ีได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวช้ีวัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
10 3,446,890 ไร ่ 3,452,763 ไร่ 

มากกว่า 
3,452,763 ไร่ 

3,501,050-2-36 
ไร่ 

100 

       
                                                             รวม 10      
                                                                                                                                                                                    สรุปผล ระดับ... 

แบบฟอร์มท่ี 1 



                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

 
การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธภิาพในการปฏบิตัิราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านกัจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 6 (อุดรธานี) 

      (........)รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)  (...√...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนท่ีได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B) (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์) 
2. น าคะแนนท่ีได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวช้ีวัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

2. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้า
ครอบครอง 

20 525 ไร ่ 750 ไร ่ 900 ไร ่
๒,๖๘๒ – ๒ – ๐๔ 

ไร่ 
100 

       
                                                             รวม 20      
                                                                                                                                                                                    สรุปผล ระดับ... 

แบบฟอร์มท่ี 1 



                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

 
การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธภิาพในการปฏบิตัิราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านกัจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 6 (อุดรธานี) 

      (........)รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)  (...√...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนท่ีได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B) (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์) 
2. น าคะแนนท่ีได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวช้ีวัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

3. จ านวนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน เพ่ือน าไปจัด
ที่ดินท ากินให้ชุมชน 

30 11,450 ไร่ 13,168 ไร่ 14,885 ไร่ 14,804 ไร่ 24.3 

       
                                                             รวม 30      
                                                                                                                                                                                    สรุปผล ระดับ... 

แบบฟอร์มท่ี 1 



                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

 
การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธภิาพในการปฏบิตัิราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านกัจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 6 (อุดรธานี) 

      (........)รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)  (...√...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนท่ีได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B) (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์) 
2. น าคะแนนท่ีได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวช้ีวัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

4. ความส าเร็จของการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 10 201 ป่าชุมชน 335 ป่าชุมชน 402 ป่าชุมชน 335 ป่าชุมชน 7.5 
       

                                                             รวม 10      
                                                                                                                                                                                    สรุปผล ระดับ... 

แบบฟอร์มท่ี 1 



                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

 
การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธภิาพในการปฏบิตัิราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านกัจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 6 (อุดรธานี) 

      (........)รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)  (...√...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนท่ีได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B) (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์) 
2. น าคะแนนท่ีได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวช้ีวัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

5. จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 30 1,190 ไร ่ 1,785 ไร่ 2,380 ไร่ 2,380 ไร่ 30 
       

                                                             รวม 30      
                                                                                                                                                                                    สรุปผล ระดับ... 

แบบฟอร์มท่ี 1 



                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (........) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)   (...√...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
ตัวชี้วัดที่ : 1. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 

ค าอธิบาย : กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2562 เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้แผนที่ 
ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการป่ าไม้ของประเทศ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

              พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

              นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง  
พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และ  
หมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึง
สวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร  
สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3,446,890 ไร่ 3,452,763 ไร่ มากกว่า 3,452,763 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

3,501,050-2-36 ไร่ ๑๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ สามารถ
จ าแนกได้ว่าไม้ยืนต้นปกคลุมต่อเน่ือง ไม่ใช่ ไม้ยูคาลิปตัส หรือสวนยางพารา 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก้ผู้ท าการแปลภาพถ่ายดาวเทียม 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ภาพถ่ายดาวเทียม บางพ้ืนที่มีความละเอียดต่ า ท าให้การแปลภาพถ่ายยากข้ึน 
 

หลักฐานอ้างอิง : ภาพถ่ายดาวเทียม 
 

 

 



                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (........) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)   (...√...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
ตัวชี้วัดที่ : 2. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง 

ค าอธิบาย : พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  

 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการตามมาตรา มาตรา ๒๕ 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ทีด่ าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรี 
ได้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติน้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปน้ี 
(๑) สั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มี
ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผดิตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือ
สิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให้ 
(๓) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (๒) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือ
รู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่าย 
เพ่ือการน้ัน ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายน้ันทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออก
ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือชดใช้ ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้น าความในมาตรา ๑๓๒๗ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินน้ันโดยอนุโลม 

           (๔) ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติ 
           ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

๕๒๕ ไร่ 
(ค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง ) 

๗๕๐  ไร่ 
(แผนปี ๒๕๖๓) 

มากกว่า ๙๐๐ ไร่ 
 

 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ร้อยละผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ 
กับค่าเป้าหมาย 

๒,๖๘๒ – ๒ – ๐๔ ไร่ ๑๐๐ 

 
 
 



                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (........) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)   (...√...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ในการจัดท าตัวช้ีวัด ข้ันตอนท่ีจะใช้ในการรายงาน และนับเป็น
ผลงานของตัวช้ีวัด คือ ข้ันตอนท่ี ๒ ลงนามประกาศตาม ม.๒๕ โดยเริ่มนับค่าเป้าหมายพื้นท่ีเป็นข้ันตอนการ
ด าเนินการตามแบบ ปส.ม.๒๕ (ค) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : จ านวนพ้ืนที ่ที่ได้ตรวจยึดด าเนินคดี ห้วงปีที่ผ่านมาท่ีคดีสิ้นสุด 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

หลักฐานอ้างอิง : - 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (........) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)   (...√...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
ตัวชี้วัดที่ : 3. จ านวนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

ค าอธิบาย : นโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 
เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทาง
ด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธ์ิ
รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และส่งเสริมการด ารงชีพเพ่ือให้ราษฎร
พ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

               พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินน าไปจัดที่ดินท ากิน 
ให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท้องที่ ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร
ผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือเสนอให้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนต่อไป   

               พิจารณาจากจ านวนพ้ืนที่ (ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะ
ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

11,450 ไร่ 13,168 ไร่ 14,885 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับ 
การจัดหาที่ดิน เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากิน 

ให้ชุมชน 

14,804 24.3 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. การประชุมชี้แจงราษฎรในพ้ืนที่ 
2. ตรวจสอบพ้ืนที่เป้าหมายจัดท าแผนที่ที่ด าเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ของราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมาย 
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

 



                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (........) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)   (...√...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. สภาพพ้ืนที่ด าเนินการ 
2. งบประมาณท่ีได้รับ แบ่งเป็นช่วงๆ ท าให้การวางแผนไม่ต่อเน่ือง 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. แผนที่ 
2. ภาพถ่ายทางอากาศ 
3. ลงพ้ืนที่ส ารวจตรวจสอบ บันทึกข้อเท็จจริง 

4. จัดท าระบบฐานข้อมูลในรูปแบบ file Digital 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (........) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)   (...√...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
ตัวชี้วัดที่ : 4. ความส าเร็จของการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 

ค าอธิบาย :  

 ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็น 
ป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐ ในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุ งรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและย่ังยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000 หมู่บ้าน 
 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตามหมวด 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.รบ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพ่ือ
การอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 

  
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

201 ป่าชุมชน 335 ป่าชุมชน 402 ป่าชุมชน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัดการเพ่ิมและพัฒนาป่าชุมชน 335 ป่าชุมชน 7.5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ตามแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริม 
การจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ได้รับแผนปฏิบัติงาน/แนวทางการด าเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติงานล่าช้า 
 

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ของศูนย์ป่าไม้ 5 จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดบึงกาฬ 
 



                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (........) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)   (...√...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
ตัวชี้วัดที่ : 5. จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

ค าอธิบาย :  
   1. การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือ 
สิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก 
ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
   2. ข้ันตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพ้ืนที่ เตรียมพ้ืนที่ เตรียมชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ สอดคล้อง ตามหลักวิชาการ โดยมีพันธ์ุไม้ที่เหมาะสมให้เลือกตามบัญชี
รายชื่อพันธ์ุไม้ที่แนบท้ายของโครงการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม 
   3. รายละเอียดโครงการ 
       1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
           - สนับสนุนกล้าไม้รอบตัดฟันยาว ในบัญชีรายชื่อพันธ์ุไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้ก าหนด 200 ต้น/ไร่ และ  
เงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว โดยในปี
ที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ข้ึนไป, ในปีที่ 4 เฉลี่ยร้อยละ 85 ข้ึนไป, และในปีที่ 5 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
       2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
           - สนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร่ 
       3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
           3.1 โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 
                 - สนับสนุนกล้าไม้โตเร็ว ในบัญชีรายชื่อพันธ์ุไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้ก าหนด 300 ต้น/ไร่ และเงินทุน
ปลูกและบ ารุง รวม 3 ปี เป็นเงิน 3,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว โดยในปีที่ 1-3 
ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ข้ึนไป 
            3.2 โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน 
                  - สนับสนุนกล้าไม้ 800 ต้น/ไร่ 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,190 ไร่ 1,785 ไร่ 2,380 ไร่ 
 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 2,380 ไร่ 100  

 
 
 



                                                                                              รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                   

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (........) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)   (...√...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมด้านป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
2. ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
3. จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่เกษตรกร 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 

หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 


