
รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 1 
 

 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 
 

( …….…) รอบที่ 1 (ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)         ( .... ✓..... ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ 6 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  1 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใน ก า ร

ด า เนิ น ง า น ต า ม ห ลั ก

ภารกิจพื้นฐาน งานประจ า

งานตามหน้าที่ปกติ หรือ

ง า น ต าม ห น้ า ที่ ค ว า ม

รับผิดชอบหลัก งานตาม

กฎหมาย กฎ นโยบายของ

รั ฐ บ า ล  ห รื อ ม ติ

คณะรัฐมนตรี (Functional 

Base) 

1.1 ความส าเร็จของจ านวนพืน้ที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 1,562,109.29 ไร่ 1,562,109.29 ไร่ ✓  

1.2 ความส าเร็จของจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้–เข้าครอบครอง 500 ไร่ 421-1-15 ไร่  ✓ 

1.3 ความส าเร็จของจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืน – ส่งด าเนนิคดี 3,500 ไร่ 757-0-65 ไร่  ✓ 

1.4 ความส าเร็จของการปลูกฟื้นฟูป่า 1,800 ไร่ เตรียมพื้นที่ปลูกป่า

สงวน 1,800 ไร่ และ

กล้ า ไม้  36 0 ,000 

กล้า 

✓  

1.5 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ที่เอกสารสิทธิ์ 700 ไร่ 700 ไร่ ✓  

1.6. จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ที่ป่าสงวน 

 

ต่ ากว่า 46 จุด 44 จุด ✓  
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องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ 6 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.7 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานการส่งเสริมการจัดการป่า

ชุมชน 

  

จัดท าโครงการป่า 

ชุมชนตามแบบ ปชช.

3 เสนอกรมป่าไม้

พิจารณาอนุมัติ 

จ านวน 75 หมูบ่้าน 

จัดท าโครงการป่า 

ชุมชนตามแบบ  

ปชช.3 เสนอ       

กรมป่าไม้พิจารณา

อนุมัต ิจ านวน 75 

หมูบ่้าน 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

1.8 ความส าเร็จของการด าเนนิงานโครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชน แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ  

จ านวน 190,000 

กล้า 

แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

จ านวน  

190,000 กล้า 

✓  
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องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ 6 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  2 

ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในก าร

ด า เนิ น งานต ามหลั ก

ภ า ร กิ จ ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ 

แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 

นโยบายเร่งด่ วน หรือ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เป็นพิเศษ(Agenda Base) 

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดนิให้ผู้ยากไร้ 

   (1) ป่าสงวนแหง่ชาติ 

    (2) ป่าถาวร 

 

 

7,600 ไร่ 

15,000 ไร่ 

  
 

11,249 ไร่ 

  
 

✓ 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  3 

ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในก าร

ด า เนิ น งานต ามหลั ก

ภารกิจพื้นที่ /ท้องถิ่นฯ 

( Area Base)(ถ้ า ไ ม่ มี

ภ า ร กิ จ น้ี  ไ ม่ ต้ อ ง

ประเมิน) 

ไม่มตีัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้ - - - - 
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หนา้ 4 
 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ 6 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  4 

ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในก าร

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ

พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ฯ 

(Innovation Base) 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(1) กิจกรรม “ลดกระดาษ” 

 

ปริมาณการสั่งซื้อ

กระดาษลดลง รอ้ย

ละ 5 

 (จ านวนไม่เกิน 

34,770 บาท) 

ยอดการสั่งซือ้

กระดาษ       

จ านวน 32,994 บาท 

 

✓ 
 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 

 ศักยภาพในการเป็นส่วน

ราชการที่มีความส าคัญ

เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา (Potential Base) 

ไม่มตีัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้ -  -  -   - 
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หนา้ 5 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..............)  รอบที่  1  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31  มีนาคม   2561        

( .....✓....)   รอบที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ที่ป่าของประเทศจ านวนพื้นที่ป่าไม้(ส ารวจจากภาพถ่าย 

                   ดาวเทียม) 

ค าอธิบาย : 

▪ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ประสานข้อมูลจากกรมป่าไม้ที่พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของ

ประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าที่อยู่ในความรับผดิชอบ

ของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ,ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 

และภาพถ่ายดาวเทียม sentinel-2 

▪ นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง 

พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนก ได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า  

3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้ว่า

เป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการ

ด าเนนิการไม่ใชเ่นือ้ไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

▪ การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม 

ด้วยสายตา ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาเป็น

รายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ใน

การเปรียบเทียบพืน้ที่ที่เพิ่มขึ้นหรอืลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- 
 

1,562,109.29 ไร่ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..............)  รอบที่  1  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31  มีนาคม   2561        

( .....✓....)   รอบที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความส าเร็จของจ านวนพืน้ที่ป่าไม้(ส ารวจ

จากภาพจ่ายดาวเทียม 

1,562,109.29 

ไร ่

1,562,109.29 

ไร ่

✓  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

▪ 1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ประสานข้อมูลจากกรมป่าไม้ที่พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้

ของประเทศ ในปีประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ,ภาพถ่ายดาวเทียม

ดาวเทียม Landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทียม sentinel-2 

▪ 2. การประเมินผลจะประเมินผลรอบ 12 เดือน รอบเดียว ให้น าผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 (ออกผล

ปลายเดือน มีนาคม 2561) มาใช้ในการประเมนิ รอบ 12 เดือน ของปี 2561  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. ขาดอัตราก าลังในการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดองค์ความรูใ้นการปฏิบัติงาน 

2. การบริหารจัดการของสว่นฯ ไม่เป็นระบบไร้เสถียรภาพซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน 

ท าให้เกิดการร้องเรียนในอนาคต 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

- 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 7 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .............)  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม   2561        

( .... ✓...)  รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดที่  : 1.2 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้                      

-เข้าครอบครอง 

ค าอธิบาย : 

▪     พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง  

▪ จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้  -เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงาน                        

ที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่  โดยการด าเนินการมาตรา 25 แห่ง

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

250 ไร่ 
 

500 ไร ่

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่า

ไม้ของประเทศ จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวง

คืนได้-เข้าครอบครอง 

500 ไร่ 421-1-15 ไร่  ✓ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 8 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .............)  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม   2561        

( .... ✓...)  รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. การเตรียมการและการวางแผนประชุมกับคณะท างาน 4 ฝ่ายของจังหวัดประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง 

ต ารวจ ทหาร และป่าไม้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรยีมการปฏิบัติ 

2. การปฏิบัติ 

            2.1 ร่วมกับคณะท างาน 4 ฝ่าย ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกเข้าท าประโยชน์และพักอาศัยใน

พืน้ที่ป่าไม้ 

            2.2 ใช้หลักกฎหมายและหลักวิชาการ หลักรัฐศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วน

เสริมในการแก้ไขปัญหา 

           2.3 การด าเนนิการใด ๆ ต้องไม่กระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ตามค าสั่ง คสช.ที่ 66/2557 

3. การตดิตามประเมินผล ให้มกีารวางแผนการปฏิบัติงานประจ าวัน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

           2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

           2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

           2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 ,ปรับปรุง 2558 

           2.5 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

3. ขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานหนว่ยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า 

4. ยานพาหนะ เครื่องมอื/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพืน้ที่ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

          1. การบุกรุกพืน้ที่ของนายทุน 

          2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกัน             

รักษาป่า) 

          3. ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 9 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .............)  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม   2561        

( .... ✓...)  รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1204/157 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ส่งเอกสารรายละเอียด 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค าอธิบายและเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ผา่นการพิจารณาจากคณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วน

ราชการแลว้พร้อมตารางสรุปตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหนว่ยงานรับผดิชอบ 

2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว5190 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่งเอกสาร

การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก/กองกลุ่ม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. หนังสือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.4 (เมือง) ที่ ทส 1631.406/254 ลงวันที่ 1 กันยายน 2561 

เรื่อง สั่งให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือรื้อถอนแก้ไขหรือ

กระท าด้วยประการใด ๆ แก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรอืสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 10 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .................)  รอบที่  1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม   2561        

( ......✓.......)  รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

        

ตัวชี้วัดท่ี : 1.3 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ของประเทศ จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืน-ส่งด าเนินคดี 

ค าอธิบาย : 
 

▪  จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ส่งด าเนินคดี หมายถึง จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจยึด  

ได้แสดงการเข้าด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ได้แก่ พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ร.บ.                

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. 2535 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

591-3-59 ไร่ 3,500 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่า

ไม้ของประเทศ จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่   

ทวงคืน-ส่งด าเนนิคดี 

3,500 ไร ่ 757-0-65 ไร ่

 

 ✓ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 11 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .............)  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม   2561        

( .... ✓...)  รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. การเตรียมการและการวางแผนประชุมคณะท างาน 4 ฝ่ายจังหวัดประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ต ารวจ 

ทหาร และป่าไม้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรยีมการปฏิบัติ 

2. การปฏิบัติ 

2.1 ร่วมกับคณะท างาน 4 ฝ่าย ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกเข้าท าประโยชน์และพักอาศัยใน              

พืน้ที่ป่าไม้ 

2.2 ใช้หลักกฎหมายและหลักวิชาการ หลักรัฐศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนเสริมใน

การแก้ไขปัญหา 

2.3 การด าเนินการใด ๆ ต้องไม่กระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ตามค าสั่ง คสช.ที่ 66/2557  

3. การตดิตามประเมินผลใหม้ีการรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมและป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

2.1 พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

2.2 พ.ร.บ.ป่าสงวนแหง่ชาติ พุทธศักราช 2507 

3. ข้าราชการและเจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า สว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

4. หนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร ต ารวจ ฝา่ยปกครอง 

5. ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลพืน้ที่ป่า 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. การบุกรุกพืน้ที่ของนายทุน/การใชดุ้ลพินิจในกรณีนายทุนและ/ผูย้ากไร้ 

2. ขาดอัตราก าลังเจา้หนา้ที่การปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า 

3. ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ 

 

 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 12 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .............)  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม   2561        

( .... ✓...)  รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1204/157 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ส่งเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด         

ค่าเป้าหมาย ค าอธิบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของ          

ส่วนราชการแลว้พร้อมตารางสรุปตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมายและหน่วยงานที่รับผดิชอบ 

2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600/25190 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่งเอกสารการ

ประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก/กองกลุ่ม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 13 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..............)  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม   2561        

( .....✓....)  รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.4 ความส าเร็จของจ านวนพืน้ที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

ค าอธิบาย : 

▪ การปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจัดการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกท าลาย

และสภาพป่าที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังตอ่ไปนี้ 

1) ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่มี

ความเหมาะสมกับชนิดป่า เช่น ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้นป่าเต็งรัง           

ป่าชายเลน เป็นต้น  

2) บ ารุงรักษา เช่น  การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ การก าจัดวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการ                  

ให้มอีัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า ด าเนินการในพื้นที่ในความรับผดิชอบของ

กรมป่าไม้  

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

เตรียมพืน้ที่ปลูกป่าสงวน 1,800 ไร่ และ 

กล้าไม้ 360,000 กล้า 

 

 ปลูกป่าได้ 1,800 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพืน้ที่การปลูกฟื้นฟูป่า 1,800 ไร่ 1,800 ไร่ ✓  

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 14 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .............)  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม   2561        

( .... ✓...)  รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าได้ด าเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า จ านวน 1,800 ไร่ โดยปัจจุบันได้ด าเนินการ

เตรียมพืน้ที่ปลูกป่า จ านวน 1,800 ไร่ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนนิการดังนี้ 

1.1 ซ่อมทางตรวจการ 

1.2 ดา้ยวัชพืช ครั้งที่ 1 

1.3 ด้ายวัชพืช ครั้งที่ 2 พร้อมใส่ปุ๋ย 

1.4 ปลูกซ่อม 

1.5 ท าแนวกันไฟ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

     - งบประมาณตามแผนงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 

2560 

2) การควบคุมพืน้ที่หลังการปลูกฟื้นฟูจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า 

3) การถูกท าลายหลังการฟื้นฟูสภาพป่าโดยสิ่งแวดล้อม 

4) การฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์ต้องอาศัยระยะเวลา 

 
 

หลักฐานอ้างอิง : - 

1) แผนปฏิบัติงานและงบประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของหน่วย

ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าสงวนฯ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 15 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..............)  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม   2561        

( .....✓....)  รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.5 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ที่เอกสารสิทธิ์ 

ค าอธิบาย : 

▪ การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น ที่เป็นไม้มีค่าที่มีรอบตัดฟัน

ยาว (10 ปีขึ้นไป) ในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผล

สร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความ

สมดุลของระบบนิเวศ 

▪ ผลการด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้ นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสนับสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารุง    

รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ เมื่อผา่นการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว ต้องมีอัตราการรอดตาย                   

เฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป ในปีที่ 1-3  ร้อยละ 85 ขึ้นไป ในปีที่ 4 และร้อยละ 80 ขึ้นไป ในปีที่ 5 โดยให้ปลูก

ต้นไมร้อบตัดฟันยาวในบัญชรีายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯที่กรมป่าไมก้ าหนด 

▪ ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความ

เหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ  สอดคล้องตามหลักวิชาการ และปลูกใน

ฤดูกาลที่เหมาะสม บัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ ได้แก่ กระซิก, กระพี้เขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ่, กันเกรา, 

เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, จ าปาป่า, ชิงชัน,  แดง, ตะเคียนชันตาแมว, ตะเคียนทอง, ตะเคียนหิน, ตะแบกนา, 

ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสือโคร่ง, ประดู่ป่า 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

1. ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรและจัดท าทะเบียน

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 700 ไร่ 

2. เตรียมเพาะกล้าไม้  จ านวน  140,000  กล้า 

700 ไร่ 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 16 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .............)  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม   2561        

( .... ✓...)  รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การปลูกป่า

เศรษฐกิจในพื้นที่

เอกสารสิทธิ์ 

1. ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกร

และจัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้า

ร่วมโครงการ จ านวน 700 ไร่ 

2. เตรยีมเพาะกล้าไม้  จ านวน  

140,000  กล้า 

1. ประชาสัมพันธ์รับ

เกษตรกรและจัดท า

ทะเบียนเกษตรกรเข้า

ร่วมโครงการ 

จ านวน 700 ไร่ 

2. เตรยีมเพาะกล้าไม้  

จ านวน  140,000  

กล้า 

✓  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับค าขอเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตาม

แผนการปฏิบัติงาน เตรียมเพาะกล้าไม้  จ านวน  140,000  กล้า 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- งบประมาณกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. หลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการมีระเบียบ กฎเกณฑ์ ผูกมัดเกษตรกรมากเกินไป 

2. ยานพาหนะมีไมเ่พียงพอ 

3. มีข้อจ ากัดในเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากมีอัตราก าลังน้อย เช่น เจ้าหน้าที่เกษตรต้องรับผิดชอบ

ออกพื้นที่หลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมแนวทางการปฏิบัติงานแตกต่างกันไป ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่ค่อย

เข้าใจ ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่การเกษตร) เพื่อได้เรียนรู้การ



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 17 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .............)  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม   2561        

( .... ✓...)  รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ปฏิบัติงานและบูรณาการการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2. ค าขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

3. รายงาน สปอ.1-3 และ สงป.301-302 

4. รายงานบัญชีกล้าไม้ 

5. รายงานส ารวจสถานภาพความพึงพอใจ 

6. รายงานสรุปผลการจ่ายเงนิสนับสนุนแก่เกษตรกร(ศสส.2-8ก และ ศสส2-8ข) 

7. รายงานสรุปผลการส ารวจความตอ้งการของเกษตรกร ปี 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 18 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..............)  รอบที่  1 ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 31  มีนาคม  2561        

( .....✓....)   รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1  ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.6 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ที่ป่าสงวน 

ค าอธิบาย : 

▪ จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ  โดยใช้ดาวเทียมระบบ Modis ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า โดยกรมป่าไม้                     

ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot)จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) 

ประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรองข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นใน

พื้ น ที่ ป่ าส งวน แห่ งช าติ เพื่ อ แ จ้ ง เตื อ น ผ่ านท าง เว็ บ ไซ ต์ ส่ วน ค วบ คุ ม ไฟ ป่ า  ก รม ป่ า ไม้ 

www.forest.go.th/wildfire และ Application Line ไปยังหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ต่ ากว่า 35 จุด ต่ ากว่า 46 จุด 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ที่ป่าสงวน ต่ ากว่า 46 จุด 44 จุด แบ่งเป็น ✓ 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

การด าเนินการ แบ่งเป็น 3 ระยะ 

1. ระยะเตรียมการและป้องกัน (พฤศจกิายน – กันยายน) 

1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อรับแจ้งเหตุๆฟป่าและดับไฟป่า

จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร รับแจ้งเหตุไฟป่า และร่วมดับไฟป่า 

2. ออกค าสั่งมอบหมายพืน้ที่รับผดิชอบในการเฝ้าระวังและดับไฟป่าให้หนว่ยป้องกันรักษาป่า 

3. จัดท าแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนครพนม จังหวัด

สกลนคร 

4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน

ราชการฯ 
 

2. ระยะรับมือ (กุมภาพันธ์ – เมษายน) 

- จัดชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่า โดยบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อุทยานฯ ทหาร และฝ่าย

ปกครอง โดยจัดก าลังร่วมกองอ านวยการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

เสี่ยง 

- ด าเนนิการจับกุมผูก้ระท าผิดเกี่ยวกับการลักลอบเผาป่า โดยด าเนินคดีกฎหมายอย่างเด็กขาด 

- จัดชุดลาดตระเวนและดับไฟในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 

3. ระยะสรา้งความยั่งยืน (พฤษภาคม – กันยายน) 

- จัดท าขอ้มูลพืน้ที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า เพื่อด าเนนิการฟื้นฟูตอ่ไป 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าและป้องกันไฟป่า เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในการควบคุมไฟป่า 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. 1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. การด าเนินชีวติของคนในชุมชนใช้การเผาป่าในการจัดการวัชพืช 

2. บุคลากรไม่พอเพียงกับพืน้ที่รับผดิชอบ 

3. อุปกรณ์ในการด าเนินการดับไฟและยานพาหนะไม่เพียงพอ 
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หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1204/157 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ส่งเอกสารรายละเอียด 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค าอธิบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ

และพร้อมตารางสรุปตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย และหนว่ยงานรับผิดชอบ 

2. ส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..............) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31  มีนาคม   2561        

( .....✓....)  รอบที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561    

 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.7 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ค าอธิบาย : 

▪ การด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน หมายถึง ภาพรวมของการส่งเสริมสนับสนุน

ให้ราษฎรในชุมชนที่ก าหนดเข้ามามีส่วนร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานตามโครงการ                

ป่าชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรอืบ ารุงทรัพยากรป่าไม้ 

แก่ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งจัดตั้งป่าชุมชนเป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการส่งเสริมการจัดการ          

ป่าชุมชน และเป็นผลจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนให้ราษฎรเกิด

ความตระหนักเห็นประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ จึงรวมกลุ่มกันแสดงความประสงค์ขอ           

เข้าร่วมด าเนินงานกับภาครัฐโดยกลุ่มราษฎรนั้นเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ จ านวน 50 

คนขึ้นไป ร่วมกันยื่นค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชนตามแบบ ปชช.1 และมีการร่วมกัน

ตรวจสอบสภาพป่าฯ  ตามแบบ ปชช.2 ซึ่งระหว่างนั้นจะมีการแนะน าให้ชุมชนจัดท าประชาคมเพื่อ

วางแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการป่าชุมชน ตามแบบ ปชช.3 เพื่อเสนอต่อกรมป่าไม้ โดย

อธิบดีกรมป่าไม้จะพิจารณาอนุมัติโครงการป่าชุมชนเมื่อตรวจสอบแล้ว และสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่

ไปด าเนินงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ ตามอ านาจที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่

เกี่ยวข้อง 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

จัดท าโครงการป่าชุมชน ตามแบบ ปชช.3  

เสนอกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัต ิ 

จ านวน 60 หมูบ่้าน 

จัดท าโครงการป่าชุมชน ตามแบบ ปชช.3  

เสนอกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัต ิ 

จ านวน 75 หมูบ่้าน 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนงานการส่งเสริมการจัดการป่า

ชุมชน 

จัดท าโครงการป่า

ชุมชน ตามแบบ 

ปชช.3  

เสนอกรมป่าไม้

พิจารณาอนุมัติ  

จ านวน 75 

หมูบ่้าน 

จัดท าโครงการป่า

ชุมชน ตามแบบ 

ปชช.3  

เสนอกรมป่าไม้

พิจารณาอนุมัติ  

จ านวน 75 

หมูบ่้าน 

✓  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

                ส่วนจัดการป่าชุมชนได้รับแผน กิจกรรมจัดตั้งป่าชุมชน จ านวน 75 หมู่บ้าน ปัจจุบันได้ด าเนินการ

ส่งเสริมป่าชุมชนให้กับหมู่บ้านที่มีความพร้อมและมีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ราษฎรเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน ท้องที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร และจัดท าโครงการป่าชุมชนตาม

แนวทางที่กรมป่าไม้ก าหนด เสนอกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัต ิจ านวน 75 หมูบ่้าน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมคีวามเข้าใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

-  

 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผนืป่าและร่วม

พัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิกิจกรรมส่งเสริมการ

จัดการป่าชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ...✓...) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ..........) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดท่ี :  1.8 ความส าเร็จของการด าเนนิงานโครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชน 

ค าอธิบาย : 
 

▪ โครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชนเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารส าหรับ

ชุมชนในหมู่บ้านโคกสว่าง หมู่ 1 และหมู่ 8 รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีการจัดการในลักษณะแบบ

ฟาร์มเพื่อผลิตอาหารที่บริโภคได้เพื่อให้ราษฎรได้เก็บหาไปบริโภค หรือใช้สอยในครัวเรือน เพื่อเป็น

การช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในครอบครัว โดยเป้าหมาย 

1. ในพื้นที่ส่วนที่มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติเดิม ได้แก่บริเวณด้านหน้าแปลงส่วนที่ติดริมถนนลึกเข้าไปใน

แปลงไม่เกิน 80 เมตร จะด าเนินการปลูกเสริมพืชอาหารบางชนิดจ าพวกเป็นเถาเลื้อยโดยปลูกใหเ้ลื้อย

ขึ้นไปตามต้นไม้เดิม เช่น ขจร(สลิด) เถาหมาน้อย กลอย ส้มลม ส้มออบแอบ และ มันป่าบางชนิด 

พร้อมทดลองเพาะเลีย้งแมลงกินได้บางชนิดที่เป็นที่นิยมในท้องถิ่น เสริมเข้าไปใน พื้นที่ป่าธรรมชาติให้

มีปริมาณหนาแน่น เพื่อเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนตามธรรมชาติ เช่นมดแดง โดยเพาะเลี้ยงเสริมเข้าไป

กับต้นไมเ้ดิม ในพืน้ที่ด าเนินการ ประมาณ 20 ไร่ 

2. ในพื้นที่ที่ต้นไม้ตามธรรมชาติขึ้นกระจายห่าง ๆ ด าเนินการปลูกพืชอาหาร ที่สามารถน ามา บริโภคได้            

ทั้งใบ ดอก ผล โดยปลูก ขี้เหล็กบ้าน สะเดา เพกา กระโดนน้ า มะม่วงแก้ว คอแลน เป็นไม้ เรือนยอด

ช้ันบน ไม้ช้ันรองประกอบด้วย ติ้ว ชะมวง ผักเม็ก มะสัง มะตูม มะไฟป่า มะเม่าหลวง มะกรูด มะนาว              

ยอบ้าน แคบ้าน มะรุม ชะอม เป็นต้น ส่วนไม้พื้นล่าง น าหวายดง กระเจียวขาว ชะพลู เนียมหูเสือ ข่า

ป่า กระชาย เถาย่านาง และพืชอาหาร ที่เหมาะบางชนิดปลูกเสริมไประหว่างไม้ช้ันบน ในส่วนที่ระบบ

น้ าสมบูรณด์ าเนินการปลูกผักหวานป่าเพื่อเพิ่มปริมาณพืชอาหารที่มีค่าในท้องถิ่นให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

นอกจากพืชอาหารแล้ว ในบริเวณดังกล่าวจะด าเนินการปลูก พรรณไม้ให้สี เช่น แกแล หรือเข (ให้สี

เหลืองสด) ฝางเสน(ให้สีแดง) ค าแสด มะเกลือ เป็นต้น และพรรณไม้ที่ใช้เป็นสมุนไพรหรือ สารก าจัด

ศัตรูพืช อาทิเชน่ หนอนตายอยาก หางไหลแดง รวมทั้งพรรณไม้ของป่าอื่น ๆ ที่สามารถน า ส่วนต่าง ๆ       

ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ยางบง น าเปลือกไปท าธูป สีเสียดเปลือก น าเปลือกไปเคี้ยวกินกับ หมาก     

เป็นต้น 
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3. บริเวณแนวรั้ว ด าเนินการปลูกไผ่สามชนิด ประกอบด้วย ไผ่ไร่ ไผ่รวก และไผ่เลี้ยง (โดย เน้นไผ่เลี้ยง

เป็นกรณีพิเศษ) ซึ่งไผท่ั้งสามชนิดนี้นอกจากน าหน่อมาบริโภคแล้ว ยังสามารถน าล ามาใช้ ประโยชน์ใน

ด้านต่าง ๆ ได้อกีด้วย 

4. พืน้ที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ าสาธารณะ ด าเนินการปลูก พืชอาหารที่ชอบขึ้นรมิน้ า เช่น กุ่มน้ า กระโดนน้ า 

ผักเม็ก เป็นต้น และปรับปรุงภูมิทัศนโ์ดยปลูกพรรณไม้น้ าบางชนิด 

5. ด าเนินการสร้างเรือนเพาะช า(ช่ัวคราว) เพื่อเพาะกล้าไม้มีค่า และของป่าบางชนิดรวมทั้งไม้ โตเร็วบาง

ชนิดด้วย ส าหรับแจกจา่ยแก่ราษฎรในพืน้ที่ เพื่อน าไปปลูกบริเวณหัวไร่ปลายนา ส าหรับ เป็นไม้ใช้สอย  

ไม้กินได้ และไม้ฟืน (จากการพูดคุยกับราษฎรในหมู่บ้านพบว่ายังมีการลักลอบตัดไม้ ขนาดเล็ก ๆ จาก

ที่สาธารณะ เพื่อมาไว้ใช้เป็นฟืน)จัดวางระบบน้ าส าหรับใช้ในการปลูกพรรณไม้ต่าง ๆ โดยจะเดินท่อน้ า

ให้ทั่วถึงบริเวณพืน้ที่ โครงการฯ และสร้างถังพักน้ าไว้ในจุดที่เหมาะสม 

6. จัดท าแนวรั้วล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ เพื่อป้องกันปศุสัตว์เข้ามารบกวนพรรณไม้ ที่

ด าเนนิการปลูก แนวรัว้โดยรอบตลอดพืน้ที่ เป็นระยะทาง 3,506 เมตร 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

 

การประเมิน รอบที่ 1 

 

การประเมิน รอบที่ 2 

1. ประชาสัมพันธ์เพื่อแจกจ่ายกล้าไม้ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2. เพาะช ากล้าไม้ จ านวน 190,000 กล้า 

 

1. แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

   จ านวน 190,000 กล้า 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ

ฟารม์ตัวอย่างป่าอาหารชุมชน 

แจกจ่ายกล้าไม้

ให้แก่ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 

190,000 กล้า 

แจกจ่ายกล้าไม้

ให้แก่ผู้เข้าร่วม

โครงการ จ านวน 

190,000 กล้า 

✓  
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

                      โครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชน ตามแนวทางพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินนีาถ ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นแหล่งผลติอาหารส าหรับชุมชนในหมู่บ้าน

โคกสว่าง หมู่ 1 และหมู่ 8 รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีการจัดการในลักษณะแบบฟาร์มเพื่อผลิตอาหารที่

บริโภคได้ เพื่อให้ราษฎรได้เก็บหาไปบริโภค หรือใช้สอยในครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ค่า

ครองชีพในครอบครัว 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- ไม่มี 

 

 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- ไม่มี 

  

 

 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

- ไม่มี 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..............) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( .....✓....)  รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

 

ตัวชี้วัดท่ี : 2.1 จ านวนการจัดหาที่ดนิให้ผู้ยากไร้ 

ค าอธิบาย : 

▪ ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน              

ซึ่งเป็นเป้าหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 22,600 ไร่ ซึ่งแยกเป็น              

ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีบ่าง ป่าดงค าพลู และป่าดงค ากั้ง ในท้องที่ต าบลขัวก่าย ต าบลค าตากล้า     

ต าบลคูสะคาม ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส และต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด

สกลนคร เนื้อที่ 6,134 -2 -86 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยศรีคุณ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

เนือ้ที่ 370 – 0 -50 ไร่ รวมเนือ้ที่ทั้งหมด 6,504 – 3 -36 ไร่ 

▪  โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน               

ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในบริเวณพื้นที่

ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 

วัดผลการด าเนินงานจากจ านวนพื้นที่(ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 

พิจารณาเห็นชอบ  

▪ พื้นที่ป่าไม้ถาวร หมายถึง พื้นที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2504 หลังจากนั้นมีการส ารวจและพิจารณา ตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน               

โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ถูก

จ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพื้นที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะ

จ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร 

พื้นที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพื่อด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ด าเนินการนี้เป็นพื้นที่ตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่

ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ มี

ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้

อย่างเป็นระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับ

ราษฎรในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพืน้ที่ป่าไม้ถาวร ดังนี้ 
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                   1.ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อที่

ทั้งหมดของสภาพป่าที่เหลอือยู่ และจ านวนเนือ้ที่รวมทั้งหมดของการ ใช้ที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ 

                    2.ส ารวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้

ถาวรทั้งหมดนั้น ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึง

การส ารวจลักษณะสภาพพื้นที่ 

                    3.ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีในพื้นที่ ทั้งนี้ น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตาม

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด า เนินการเพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรต่อไป 

                   โดยวัดจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 

สาขานครพนม รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- จ านวนการจัดหาที่ดนิให้ผูย้ากไร้  22,600  ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนการจัดหาที่ดนิให้ผูย้ากไร้ 22,600 ไร่ 11,249 ไร่  ✓ 
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

- กระบวนการจัดที่ดินที่ท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ด าเนินการ

ดังกล่าว เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ผ่านขั้นตอนการด าเนินงานจองคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน                                 

โดยคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบให้น าไปด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม

นโยบายรัฐบาล ในลักษณะแปลงรวม และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช .) 

ทราบ 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. หลักเกณฑ์การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ เป็นการน าที่ดินของรัฐที่มี

ประโยชน์จัดระเบียบการใชป้ระโยชน์ 

2. ประเภทของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน เป็นผู้ที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดิน และข้อมูลรายชื่อ

ราษฎรผู้ครอบครองโดย คทช. จังหวัด 

3. การก าหนดคุณสมบัติของผูท้ี่ได้รับการจัดที่ดิน 

4. การก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินการ 

5. ก าหนดขอ้ก าหนดการใช้ที่ดินของผูท้ี่ได้รับการจัดที่ดินไว้อย่างชัดเจน 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนบูรณากรจัดการปัญหาที่ดินท ากิน กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดหาที่ดินท ากิน

ให้ชุมชน 

2. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินท ากิน กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดท า

ฐานขอ้มูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

3. หนังสือส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.1/3881 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายเงนิ (ปม.101-104) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดนิ (คทช.จังหวัด) 

5. หนังสือผลการด าเนินการจัดที่ดนิให้ชุมชนภายใต้นโยบายคณะกรรมการที่ดินแหง่ชาติ (คทช.) 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..............) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( .....✓....)  รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

 

ตัวชี้วัดท่ี : 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กิจกรรม “การลดกระดาษ” 

ค าอธิบาย : 

         1.  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรมและตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้

ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์โดยให้เป็นคะแนน

พิเศษ เพื่อน ามาพิจารณาในการแตง่ตัง้ จา่ยค่าตอบแทน 

         2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 

งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดก ระดาษ          

การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั้นตอนการท างานและ

ปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

         3.  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ด าเนินกิจกรรม การลดกระดาษ ตามแผนการลด

กระดาษของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

การรายงานผล 

▪ ส่วนอ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 รวบรวม ติดตาม และรายงานผลการจัดซื้อ

กระดาษของหน่วยงานในสังกัดทุกเดือน รายงานให้กลุ่มพัฒนา ระบบบริหารทราบ ผ่านทางเว็บ

ไซด์ http://new.forest.go.th/psdg/ค ารับรอง/ และรายงานผลตามรอบประเมิน รอบที่ 1 (มีนาคม 

2561) และรอบที่ 2 (กันยายน) 2561 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษลดลง รอ้ยละ 5 

(จ านวนไม่เกิน 34,770 บาท) 

ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษลดลง รอ้ยละ 10 

(จ านวนไม่เกิน 32,994 บาท) 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม “การลดกระดาษ” 

ปริมาณการ

สั่งซื้อกระดาษ

ลดลง รอ้ยละ 5 

(จ านวนไม่เกิน 

34,770 บาท) 

ยอดการสั่งซือ้

กระดาษ จ านวน 

32,994 บาท 

✓  

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

                  ส่วนอ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ได้รวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อ

กระดาษประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ซึ่งจะต้องมียอดการ

สั่งซื้อกระดาษลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน ร้อยละ 10 หรอืไม่เกิน 34,770 บาท 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

-  

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการลดใช้กระดาษเท่าที่ควร 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

-  
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