
 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ  

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(รอบ ๑๒ เดือน) 

 

 

 

 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ 

กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 



รายละเอียดสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มิติภายนอก 

ประเด็น : การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 

ตัวชี้วัดท่ี ๑  จ ำนวนพ้ืนท่ีป่ำไม้ (ส ำรวจจำกภำพถ่ำยดำวเทียม) (ล้ำนไร่) 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ จ ำนวนพ้ืนท่ีป่ำไม้ท่ีทวงคืนได้ – เข้ำครอบครอง (ไร่) 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ จ ำนวนพ้ืนท่ีป่ำในพ้ืนท่ีป่ำสงวน 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกสำรสิทธ์ิ 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ จ ำนวนกำรจัดหำท่ีดนิให้ผู้ยำกไร้ในพ้ืนท่ีป่ำสงวน 

ตัวชี้วัดท่ี ๖ จ ำนวน Hotspot ท่ีลดลงในพ้ืนท่ีป่ำสงวน 

 

ประเด็น : ด้ำนกำรให้บริกำร 

ตัวชี้วัดท่ี ๗ ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 

มิติภายใน 

ประเด็น : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๘ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 

 

ประเด็น : ด้านการพัฒนาองค์การ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๙ ระดับความส าเร็จของค่าเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการตาม

นโยบาย 

การก ากับดูแลองค์การท่ีดีของกรมป่าไม้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ ระดับความส าเร็จของค่าเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดของ 

กระบวนการท่ีส าคัญ 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 



 

 

 

 

มิติภำยนอก ด้ำนกำรประเมินประสิทธิผล 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1 จ ำนวนพ้ืนท่ีป่ำไม้ (ส ำรวจจำกภำพถ่ำยดำวเทียม) (ล้ำนไร่) 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2 จ ำนวนพ้ืนท่ีป่ำไม้ท่ีทวงคืนได้ – เข้ำครอบครอง (ไร่) 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3 จ ำนวนกำรปลูกป่ำในพ้ืนท่ีป่ำสงวน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4 กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกสำรสิทธ์ิ 

 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ จ ำนวนกำรจัดหำท่ีดนิให้ผู้ยำกไร้ในพ้ืนท่ีป่ำสงวน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 6 จ านวน Hotspot ท่ีลดลงในพ้ืนท่ีป่าสงวน 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                รอบ 6 เดอืน 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ 9 เดอืน 

                                                                                                          รอบ 12 เดอืน 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 : จ ำนวนพ้ืนท่ีป่ำไม้ (ส ำรวจจำกภำพถ่ำยดำวเทียม) (ล้ำนไร่) 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  



ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๓ สำขำแพร่  เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้  เบอร์ติดต่อ : 0-5453-256 

ค ำอธิบำย : 

 1. พิจำรณำจำกพ้ืนท่ีป่ำไม้ของประเทศ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภำพถ่ำย

ดำวเทียมของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ GISTDA  และ

รวมผลกำรปลูกป่ำท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้, กรมอุทยำนแห่งชำต ิสัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช และ

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมไทยโชต และ

ภำพถ่ำยดำวเทียม landsat 8  

 2. นยิำมพ้ืนท่ีป่ำไม้ท่ีใช้ส ำหรับกำรแปลตีควำมภำพถ่ำยดำวเทียม เพ่ือจัดท ำข้อมูลสภำพ

พ้ืนท่ีป่ำไม้ หมำยถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณท่ีสำมำรถจ ำแนก ได้ว่ำเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืน

ตอ่เนื่องขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.125 ไร่ และหมำยรวมถึงทุ่งหญ้ำและลำนหินท่ีมีอยู่ตำมธรรมชำติท่ีปรำกฏ

ล้อมรอบด้วยพ้ืนท่ีท่ีจ ำแนกได้ว่ำเป็นพ้ืนท่ีป่ำไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคำลิปตัส หรือ พ้ืนท่ีท่ีมีต้นไม้ แต่

ประเมินได้ว่ำผลผลิตหลักของกำรด ำเนนิกำรไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยำงพำรำ 

และสวนปำล์ม 

 3. กำรส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลสภำพพ้ืนท่ีป่ำไม้และพ้ืนท่ีไม่ใช่ป่ำไม้ โดยใช้กำรแปล

ตคีวำมภำพถ่ำยดำวเทียม ด้วยสำยตำ ร่วมกับเทคนิคและวิธีกำรทำงด้ำนสำรสนเทศภูมิศำสตร์ โดยมี

กำรเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำเป็นรำยภำคและรำยจังหวัด มีกำรสรุปเป็นภำพรวมของประเทศเม่ือด ำเนิน

แล้วเสร็จ ซึ่งมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบพ้ืนท่ี ท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงของพ้ืนท่ีป่ำไม้  

เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

พ้ืนท่ีป่ำ (ล้ำนไร่) - - - -  

 

 

 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนนิงำน 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

ค่ำคะแนนท่ี

ได้ 

ค่ำคะแนนถ่วง

น้ ำหนัก 

พ้ืนท่ีป่ำ (ล้ำนไร่) 10 - 5 0.5 



 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัตงิำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร :  

 ส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลสภำพพ้ืนท่ีป่ำไม้และท่ีไม่ใช่ป่ำไม้ ตำมสภำพจริงในพ้ืนท่ีจังหวัด

แพร่และจังหวัดนำ่น เพ่ือตรวจสอบให้ตรงกับข้อมูลท่ีส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้โดยใช้กำรตีควำมภำพถ่ำย

ดำวเทียม ด้วยสำยตำ ร่วมกับเทคนคิและวิธีกำรทำงด้ำนสำรสนเทศภูมิศำสตร์ โดยมีกำรเปรียบเทียบกับ

ปีท่ีผ่ำนมำเป็นรำยภำคและรำยจังหวัด มีกำรสรุปเป็นภำพรวมของประเทศเม่ือด ำเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีก ำร

น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบพ้ืนท่ี ท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงของพ้ืนท่ีป่ำไม้ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนนิงำน : 

1. กำรประสำนงำนให้ข้อมูลท้ังส่วนท่ีดินป่ำไม้ของส ำนักฯและส ำนักจัดกำรท่ีดนิป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 

2. งบประมำณท่ีจะใช้ด ำเนินงำน 

 

 

อุปสรรคตอ่กำรด ำเนนิงำน : 

1. บุคลำกร/แรงงำน ในกำรออกส ำรวจพ้ืนท่ีจริงยังขำดแคลน 

2. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแปลตคีวำมภำพถ่ำยดำวเทียม ด้วยสำยตำ ร่วมกับเทคนคิและวิธีกำร

ทำงด้ำนสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในปีตอ่ไป : 

  

 

 

หลักฐำนอ้ำงอิง :  

 

 

 

                                                                                                รอบ 6 เดอืน 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ 9 เดอืน 

                                                                                                          รอบ 12 เดอืน 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี ๒ : จ ำนวนพ้ืนท่ีป่ำไม้ท่ีทวงคืนได้ – เข้ำครอบครอง (ไร่) 



ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๓ สำขำแพร่  เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ 

เบอร์ติดต่อ : 0-5453-1049 

2. หัวหนำ้ฝ่ำยป้องกันรักษำป่ำ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ 

ค ำอธิบำย : 

จ ำนวนพ้ืนท่ีป่ำไม้ท่ีทวงคืนได้ – เข้ำครอบครอง (ไร่) หมำยถึง จ ำนวนพ้ืนท่ีป่ำไม้ท่ีหน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ หรือ เจ้ำหนำ้ท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงกำรเข้ำครอบครองพ้ืนท่ีโดยกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 21 

และ มำตรำ 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยำนแห่งชำต ิพ.ศ. 2504 และ/หรือ มำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติ

ป่ำสงวนแห่งชำต ิพ.ศ. 2507 ท่ีด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และตำม มำตรำ 21 

พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำต ิพ.ศ. 2504 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีมีอ ำนำจออกค ำสั่งให้ผู้กระท ำควำมผิดตำม

มำตรำ 16 ออกจำกเขตอุทยำนแห่งชำต ิ หรืองดเว้นกำรกระท ำใดๆ ในเขตอุทยำนแห่งชำติ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดีตปีงบประมำณ 

พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึน้

(ร้อยละ) 

255๗ 2558 2559 2560 
จ ำนวนพ้ืนที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนได้-เข้ำครอบครอง 4,458 5,500 16,148 7.3 

 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

พ้ืนท่ีป่ำ (ล้ำนไร่)  -  -  

 

 

 

 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนนิงำน 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลกำรด ำเนนิงำน ค่ำคะแนนท่ีได้ 

ค่ำคะแนนถ่วง

น้ ำหนัก 



พ้ืนท่ีป่ำ (ล้ำนไร่) 10 17,329-3-43 5 0.5 

 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัตงิำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร :  

 กำรบังคับใช้กฏหมำยตอ่พ้ืนท่ีถูกบุกรุก 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนนิงำน : 

 ข้อระเบียบ กฎหมำย และนโยบำยของรัฐบำล 

 

อุปสรรคตอ่กำรด ำเนนิงำน : 

1. ข้อระเบียบกฎหมำย 

2. กำรให้ควำมร่วมมือของรำษฎรในพ้ืนท่ี 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในปีตอ่ไป : 

 กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 

หลักฐำนอ้ำงอิง :  

 ผลกำรด ำเนนิคดี  

๑. บังคับใช้กฎหมำย จ ำนวน 43 คดี รวมพ้ืนท่ี 1,362-1-30 ไร่ 

๒. เจรจำขอคืน จ ำนวน 67 แปลง รวมพ้ืนท่ี 15,967-2-13 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                รอบ 6 เดอืน 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ 9 เดอืน 

                                                                                                          รอบ 12 เดอืน 



ช่ือตัวช้ีวัดท่ี ๓ : จ ำนวนกำรปลูกป่ำในพ้ืนท่ีป่ำสงวน 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๓ สำขำแพร่  เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1) ผู้อ ำนวยกำรส่วนสง่เสริมกำรปลูกป่ำ  

    เบอร์ติดต่อ : 0-5452-4311 

2) ผู้อ ำนวยกำรส่วนโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ  

    เบอร์ติดต่อ : 090-459-9919 

ค ำอธิบำย : 

กำรปลูกป่ำในพ้ืนท่ีป่ำสงวน 

- ปลูกฟื้นฟูป่ำตำมหลักวิชำกำร หมำยถึง กำรด ำเนินกำรจัดกำรปลูกฟ้ืนฟูป่ำในพ้ืนท่ีป่ำท่ีถูกบุกรุก

ท ำลำยและป่ำท่ีเสื่อมสภำพ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับหลักวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ 

ดังตอ่ไปนี้ 

1. ปฏิบัตติำมขั้นตอนและแนวทำงกำรปลูกฟื้นฟูป่ำท่ีกรมป่ำไม้ก ำหนด อำทิ กำรคัดเลอืกพื้นท่ีและชนิด 

    พันธ์ุไม้ท่ีมีควำมเหมำะสมกับชนิดป่ำ อำทิ ป่ำเบญจพรรณ ป่ำดิบแล้ง  ป่ำดิบเขำ ป่ำดิบชื้น ป่ำเต็งรัง        

    ป่ำชำยเลน เป็นตน้ 

2. มีอัตรำกำรรอดตำยไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80 

3. ด ำเนนิกำรตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนนิงำนปลูกฟ้ืนฟูป่ำ รวมท้ังจัดเก็บข้อมูลแปลงปลูกฟื้นฟูท่ี 

    เป็นระบบ 

- กำรจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 

1. ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ โดยส่วนปลูกป่ำภำครัฐ เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนนิกำรจัดเก็บและรวบรวม 

    ข้อมูลในกิจกรรมกำรปลูกฟื้นฟู ดังนี้ 

1) กิจกรรมโครงกำรฟ้ืนฟูระบบนเิวศในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำต ิ จ ำนวน 1,800 ไร่ 

2) กิจกรรมปลูกป่ำในพ้ืนท่ีโครงกำรฟ้ืนฟูป่ำ ตำมมำตรำ 25 พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำต ิ พ.ศ.2507  

    และพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก จ ำนวน - ไร่ 

2. ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 

1) กิจกรรมปลูกป่ำใช้สอย จ ำนวน - ไร่ 

2) กิจกรรมงำนสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ จ ำนวน 3,000 ไร่ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนนิงำนในอดีตปีงบประมำณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึน(ร้อยละ) 

255๗ 2558 2559 2560 



กำรเตรียมพ้ืนท่ี 15,000 7,800 12,008 45.48 

 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

พ้ืนท่ีป่ำ (ล้ำนไร่)  -  -  

 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนนิงำน 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนนิงำน 

(ไร่) 
ค่ำคะแนนท่ีได้ 

ค่ำคะแนนถ่วง

น้ ำหนัก 

พ้ืนท่ีป่ำ (ล้ำนไร่) 10 17,470 5 0.5 

 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัตงิำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร :  

 ให้ค ำแนะน ำและประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรปลูกป่ำแก่เกษตรกรสนับสนุนกล้ำไม้และมีเงินอุดหนุน

แก่เกษตรกร 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนนิงำน : ด้ำนงบประมำณ 

  

อุปสรรคตอ่กำรด ำเนนิงำน : 

 ตอ้งกำรให้ภำครัฐสนับสนุนงบด ำเนนิงำนในกำรท ำงำน 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในปีตอ่ไป : 

 ให้สนับสนุนกำรปลูกตำมโครงกำรฯ อย่ำงตอ่เนื่องในปีตอ่ไป และมีเงินทุนสนับสนุนแตล่ะ

โครงกำรฯ 

 

หลักฐำนอ้ำงอิง :  

 

 

                                                                                                รอบ 6 เดอืน 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ 9 เดอืน 



                                                                                                          รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 4 : กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกสำรสิทธ์ิ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๓ สำขำแพร่  เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1) ผู้อ ำนวยกำรส่วนสง่เสริมกำรปลูกป่ำ  

    เบอร์ติดต่อ : 0-5452-4311 

ค ำอธิบำย : 

1. กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกสำรสิทธ์ิ หมำยถึง กำรด ำเนินกำรปลูกไม้ยืนต้น ท่ีเป็นไม้มีค่ำท่ีมี

รอบตัดฟันยำว (10 ปีขึน้ไป) ในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตำม

กฎหมำย เพ่ือหวังผลสร้ำงรำยได้จำกไม้ท่ีปลูก ท ำให้เกิดกำรสร้ำงอำชีพ พัฒนำควำมเป็นอยู่ของ

ประชำชน และส่งผลตอ่ควำมสมดุลของระบบนเิวศ 

2. ผลกำรด ำเนนิกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำตำมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม แล ะ

สิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ซึ่งสนับสนุนกล้ำไม้ 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและ

บ ำรุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บำทตอ่ไร่ เม่ือผ่ำนกำรตรวจรับรองผลกำรด ำเนินงำนแล้ว ต้องมี

อัตรำกำรรอดตำย เฉลี่ยร้อยละ 90 ขึน้ไป ในปีท่ี 1-3  ร้อยละ 85 ขึน้ไป ในปีท่ี 4 และร้อยละ 80 

ขึน้ไป ในปีท่ี 5 โดยให้ปลูกต้นไม้รอบตัดฟันยำวในบัญชีรำยชื่อพันธ์ุไม้ตำมโครงกำรฯ ท่ีกรมป่ำไม้ก ำหนด 

3. ขั้นตอนและแนวทำงกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพ้ืนท่ี เตรียมพ้ืนท่ี เตรียมชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมี

ควำมเหมำะสมกับพ้ืนท่ีและตรงกับควำมตอ้งกำรของผู้เข้ำร่วมโครงกำรสอดคล้องตำมหลักวิชำกำร 

และปลูกในฤดูกำลท่ีเหมำะสม บัญชีรำยชื่อพันธ์ุไม้ ได้แก่ กระซิก กระพ้ีเขำควำย กฤษณำ กระทังใบใหญ่  

กันเกรำ เค่ียม เค่ียมคะนอง  จ ำปำป่ำ ชิงชัน  แดง ตะเคียนชันตำแมว  ตะเคียนทอง  ตะเคียนหิน 

ตะแบกนำ ตะแบกเลอืด เต็ง เทพทำโร นำกบุด นำงพญำเสอืโคร่ง และประดู่ป่ำ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดีต

ปีงบประมำณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพ่ิมข้ึน(ร้อยละ) 

255๗ 2558 2559 2560 

กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกสำรสิทธ์ิ 1,000 900 - 100 

 

  

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  



ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

พ้ืนท่ีป่ำ (ล้ำนไร่)  -  -  

 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนนิงำน 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลกำรด ำเนนิงำน ค่ำคะแนนท่ีได้ 

ค่ำคะแนนถ่วง

น้ ำหนัก 

พ้ืนท่ีป่ำ (ล้ำนไร่) 10 3,000 5 0.5 

 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัตงิำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร :  

 ส ำรวจพ้ืนท่ีป่ำเสื่อมโทรม ประชำสัมพันธ์ให้รำษฎรในพ้ืนท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรปลูกฟื้นฟูป่ำ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนนิงำน : 

 ได้รับงบประมำณในกำรด ำเนนิงำนจำกกรมป่ำไม้ รำษฎรในพ้ืนท่ีให้ควำมร่วมมือ 

 

อุปสรรคตอ่กำรด ำเนนิงำน : 

 งบประมำณล่ำช้ำ 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในปีตอ่ไป : 

 ควรพิจำรณำรำษฎรในพ้ืนท่ีเป็นผู้ รับจ้ำงด ำเนนิงำนในกำรปลูกฟื้นฟูสภำพป่ำ และบ ำรุงดูแล

รักษำป่ำ 

 

หลักฐำนอ้ำงอิง :  

 

 

 

 

 



                                                                                                รอบ 6 เดอืน 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ 9 เดอืน 

                                                                                                          รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 5 : จ ำนวนกำรจัดหำท่ีดนิให้ผู้ยำกไร้ในพ้ืนท่ีป่ำสงวน 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๓ สำขำแพร่  เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรท่ีดนิป่ำไม้ 

เบอร์ติดต่อ : 0-5453-2568 

ค ำอธิบำย : 

- การจัดหาท่ีดินให้ผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ีป่าถาวรและพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 19,390 ไร่ 

     พ้ืนท่ีป่าไม้ถาวร 

- พ้ืนท่ีป่ำไม้ถำวร หมำยถึง พ้ืนท่ีท่ีก ำหนดให้รักษำไว้เป็นป่ำไม้ตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 

14 พฤศจิกำยน 2504 หลังจำกนั้นมีกำรส ำรวจและพิจำรณำตำมขั้นตอนของกำรจ ำแนกประเภทท่ีดิน 

โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดนิ ควำมเหมำะสมของดิน กำรถือครองท่ีดิน กำรใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีท่ีถูก

จ ำแนกไว้ประกอบกำรพิจำรณำว่ำมีพ้ืนท่ีส่วนใดท่ีจะรักษำไว้เป็นป่ำไม้ถำวรของชำติ หรือส่วนใดจะ

จ ำแนกเป็นท่ีจัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอ่ไป และในสว่นท่ีมีมติให้รักษำไว้เป็นป่ำไม้ถำวร พ้ืนท่ี

ดังกล่ำวจะถูกส่งมอบให้กรมป่ำไม้เพ่ือด ำเนนิกำรตำมระเบียบและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  พ้ืนท่ีป่ำไม้

ถำวรท่ีด ำเนนิกำรนี้ เป็นพ้ืนท่ีตำมโครงกำรส ำรวจ ตรวจสอบจัดท ำข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดินใน

พ้ืนท่ีป่ำไม้ถำวรท่ีได้รับงบประมำณในปี พ.ศ.2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีฐำนข้อมูลท่ีเ ป็นปัจจุบัน 

เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีดนิและป่ำไม้ในพ้ืนท่ีป่ำไม้ถำวรได้อย่ำงเป็นระบบ และลดปัญหำ

ควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรท่ีดินและป่ำไม้ถำวรระหว่ำงรัฐกับรำษฎรในพ้ืนท่ีป่ำไม้ถำวร  

โดยมีกำรด ำเนนิกำรส ำรวจ-ตรวจสอบในขอบเขตพ้ืนท่ีป่ำไม้ถำวร ดังนี้ 

1. ส ำรวจ-ตรวจสอบสภำพป่ำและกำรใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีป่ำไม้ถำวรเพ่ือให้ได้ข้อมูลจ ำนวนเนื้อท่ี 

    ท้ังหมดของสภำพป่ำท่ีเหลอือยู่ และจ ำนวนเนื้อท่ีรวมท้ังหมดของกำรใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีป่ำไม้ 

2. ส ำรวจกำรถือครองพ้ืนท่ีป่ำไม้ถำวร เพ่ือให้ได้ข้อมูลว่ำในกำรจ ำแนกกำรใช้ ท่ีดนิในพ้ืนท่ีป่ำ 

    ไม้ถำวรท้ังหมดนัน้ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท ำอะไร โดยท ำกำรส ำรวจ-รังวัดแปลงท่ีดนิผู้ 

    ครอบครอง รวมถึงกำรส ำรวจลักษณะสภำพพ้ืนท่ี 

3. ส ำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภำพพ้ืนท่ีต่ำง ๆ ท่ีมีในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ น ำข้อมูลท่ีได้มำพิจำรณำตำม 

    กฎหมำย มตคิณะรัฐมนตรีและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเสนอแผนกำรด ำเนนิกำรเพ่ือกำร 

    บริหำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีดนิและป่ำไม้ในพ้ืนท่ีป่ำไม้ถำวร ตอ่ไป  



- วัดจำกจ ำนวนพ้ืนท่ี (ไร่) ท่ีส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องท่ีรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนให้กรม

ป่ำไม้ทรำบ 

พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

- พ้ืนท่ีป่ำสงวนฯ หมำยถึง ป่ำสงวนแห่งชำตท่ีิได้รับกำรตรวจสอบเพ่ือกำรจัดหำท่ีดนิท ำกินให้ชุมชน  

ซึ่งเป็นเป้ำหมำยแผนปฏิบัตงิำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยท ำกำรส ำรวจ  และตรวจสอบ

ข้อมูลแปลงท่ีดนิของรำษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมบัญชีรำยชื่อ และผังแปลงท่ีดิน ตำม

โครงกำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีดนิและป่ำไม้ ในบริเวณพ้ืนท่ีด ำเนินกำร เพ่ือให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับกำร

จัดกำรท่ีดนิภำยใตก้ำรด ำเนนิงำนของอนุกรรมกำรจัดหำท่ีดิน 

- วัดจำกจ ำนวนพ้ืนท่ี (ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมกำรนโยบำยท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจำรณำเห็นชอบ 

 กำรจัดหำท่ีดนิให้ผู้ยำกไร้ในพ้ืนท่ีป่ำไม้ถำวร (-) ซึ่งเป็นกำรส ำรวจข้อมูลเพ่ือเตรียมกำร

จัดหำท่ีดนิน ำไปด ำเนนิกำรจัดท่ีดนิท ำกินให้ชุมชน  โดยประเมินจำกขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำน 

ดังนี้ 

1. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องท่ี เสนอพ้ืนท่ีเป้ำหมำย 

2. กรมป่ำไม้ตรวจสอบ/จัดท ำแผนปฏิบัตงิำน 

3. กรมป่ำไม้อนุมัตแิผน/แจ้งให้ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องท่ีด ำเนนิกำร 

4. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องท่ีจัดประชุมเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือซักซ้อมแผนกำร 

    ปฏิบัตงิำน 

5. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องท่ี ออกค ำสั่งให้เจ้ำหนำ้ท่ีไปปฏิบัตงิำน/จัดเตรียมข้อมูลกำร 

    ด ำเนนิงำน 

6. เจ้ำหนำ้ท่ีออกปฏิบัตงิำนตำมแผนในพ้ืนท่ีป่ำไม้ถำวร 

7. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องท่ีรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนให้กรมป่ำไม้ทรำบ 

 กำรจัดหำท่ีดนิให้ผู้ยำกไร้ในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำต ิ  (จ ำนวน 19,390 ไร่) ประเมินจำก

ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำน ดังนี้ 

1. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องท่ี ส่งพ้ืนท่ีเป้ำหมำยท่ีมีควำมพร้อมท่ีจะด ำเนนิกำรจัดหำ 

ท่ีดนิให้ผู้ยำกไร้ 

2. กรมป่ำไม้จัดท ำข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมกำรจัดหำท่ีดนิพิจำรณำ 

3. คณะอนุกรรมกำรจัดหำท่ีดนิพิจำรณำก ำหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนนิกำรจัดท่ีดินท ำ 

    กินให้ชุมชน 

4. คณะอนุกรรมกำรจัดหำท่ีดินแจ้งผลกำรก ำหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้ำหมำยให้ คทช.จังหวัด  

     พิจำรณำขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีจะด ำเนนิกำร และข้อมูลผู้ครอบครองท่ีดนิเดิม (ถ้ำมี) 

5. คทช. จังหวัด พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบพ้ืนท่ีด ำเนนิกำร 

6. คทช. จังหวัด แจ้งผลกำรพิจำรณำให้คณะอนุกรรมกำรจัดหำท่ีดินทรำบ  



 

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดีต

ปีงบประมำณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพ่ิมข้ึน(ร้อยละ) 

255๗ 2558 2559 2560 

กำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล - - ๑๕,๐๕๕ ๔๘.๖๖ 

 

  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

พ้ืนท่ีป่ำ (ล้ำนไร่) - - - -  

 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนนิงำน 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลกำรด ำเนนิงำน ค่ำคะแนนท่ีได้ 

ค่ำคะแนนถ่วง

น้ ำหนัก 

พ้ืนท่ีป่ำ (ล้ำนไร่) 10 ๔๓,๕๙๘ 5 0.5 

 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัตงิำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร :  

๑. วำงแผนเพ่ือด ำเนนิกำรตำมแผน 

๒. ประชุมชี้แจงรำษฎรในพ้ืนท่ีด ำเนนิงำน 

๓. ออกส ำรวจและตรวจสอบข้อมูลของรำษฎร เพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัดท่ีดนิท ำกินให้ชุมชน 

๔. ประสำนกำรปฏิบัตงิำนร่วมกับ คทช.จังหวัด 

๕. ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือกำรจัดกำพ้ืนท่ีเป้ำหมำย 

๖. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนนิงำน : 

๑. งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรจำกกรมป่ำไม้ 

๒. ควำมร่วมมือของคณะอนุกรรมกำรนโยบำยท่ีดนิจังหวัด 

 

 

 



อุปสรรคตอ่กำรด ำเนนิงำน : 

๑. รำษฎรไม่มำน ำตรวจแปลงท่ีดนิท ำกิน เนื่องจำกอำศัยอยู่คนละพ้ืนท่ีท ำกิน 

๒. รำษฎรมีพ้ืนท่ีท ำกินเกินตำมหลลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในปีตอ่ไป : 

๑. ประสำนกับผู้น ำชุมชน และหนว่ยงำนรำชกำรในท้องท่ี เพ่ือกระจำยข่ำวให้ท่ัวถึง 

 

หลักฐำนอ้ำงอิง :  

 ปฏิบัตติำมค ำสั่งส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๓ สำขำแพร่ ท่ี ๙๖๘/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวำคม ๒๕๕๙ เร่ือง ให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรออกปฏิบัตงิำนโครงกำรส ำรวจ ตรวจสอบ 

จัดท ำข้อมูลท่ีดนิ แผนท่ี ขอบเขตท่ีดนิ ในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำต ิ และกำรบริกำรด้ำนกำรอนุญำตในพ้ืนท่ี

ป่ำสงวนแห่งชำต ิ ท้องท่ีจังหวัดนำ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                รอบ 6 เดอืน 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ 9 เดอืน 

                                                                                                          รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 6 : จ ำนวน Hotspot ท่ีลดลงในพ้ืนท่ีป่ำสงวน 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๓ สำขำแพร่  เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

๑. ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ  

เบอร์ติดต่อ : 0-5453-1049 

๒. หัวหนำ้ฝ่ำยควบคุมไฟป่ำ ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 

เบอร์ติดต่อ : 0-5453-1049 

ค ำอธิบำย : 

จ ำนวนจุดควำมร้อน (Hotspot) หมำยถึง จ ำนวนจุดควำมร้อน (Hotspot) ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีป่ำสงวน

แห่งชำต ิโดยใช้ดำวเทียมระบบ Modis ในกำรตรวจหำจุดควำมร้อนจำกไฟป่ำ โดยกรมป่ำไม้ ได้ประสำน

ขอรับข้อมูลจุดควำมร้อน (Hotspot) จำกองค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศแห่งชำติ (NASA) ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ ในรูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรองข้อมูลจุดควำมร้อนท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีป่ำสงวน

แห่งชำต ิเพ่ือแจ้งเตือนผ่ำนทำงเว็บไซต์ส่วนควบคุมไฟป่ำ กรมป่ำไม้ www.forest.go.th/wildfire และ 

แอปพริเคชันไลน ์(Application Line) ไปยังหนว่ยส่งเสริมกำรควบคุมไฟป่ำและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้

ในกำรด ำเนนิงำนควบคุมไฟป่ำตอ่ไป 

 

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดีต

ปีงบประมำณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(ร้อยละ) 

255๗ 2558 2559 2560 

จุด Hotspot - - ๑,8๐๗ 55.12 

 

  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

พ้ืนท่ีป่ำ (ล้ำนไร่)  -  -  

 



กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนนิงำน 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลกำรด ำเนนิงำน ค่ำคะแนนท่ีได้ 

ค่ำคะแนนถ่วง

น้ ำหนัก 

พ้ืนท่ีป่ำ (ล้ำนไร่) 1๕ 811 5 0.๗5 

 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัตงิำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร :  

มำตรกำรป้องกันไฟป่ำและหมอกควัน 

๑.สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรควบคุมไฟป่ำในพ้ืนท่ีเสี่ยง รวม ๑0 เครือข่ำย 

๒.จัดท ำแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่ำในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

๓.บูรณำกำรร่วมกับศูนย์อ ำนวยกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัญระดับจังหวัดและอ ำเภอ

เพ่ือวำงแผนกำรปฏิบัตงิำน ร่วมกันทุกภำคส่วนเช่น ฝ่ำยปกครองส่วนท้องถิ่น ทหำร ต ำรวจ อำสำสมัคร

ภำคประชำชน หนว่ยงำนกรมป่ำไม้ กรมอุทยำนฯ กรมทำงหลวง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

๔.ร่วมกับทุกภำคส่ว นออกประชำสัม พันธ์สร้ำงคว ำมตระหนักผลกระทบจำกไฟ ป่ำและ

หมวกควัญ 

๕.ลดปริมำณเชือ้เพลิงและส่งเสริมกำรลดปริมำณเชือ้เพลิงให้กับหมู่บ้ำนเครือข่ำยฯ ควบคุมไฟป่ำ 

กำรจัดตัง้ธนำคำรกิ่งไม้ ใบไม้ 

๖.ประชำรัฐรวมใจป้องกันไฟป่ำและหมอกควัญ บูรณำกำรทุกภำคส่วนโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงภำค

ประชำชน อำสำสมัคร  ชุดปฏิบัตกิำรลำดตระเวนไฟป่ำหมู่บ้ำนพ้ืนท่ีเสี่ยง  เข้ำควบคุมไฟป่ำเบ้ืองต้นมิให้

ลุกลำมขยำยเป็นวงกว้ำง 

๗.บูรณำกำรร่วมมือกับศูนย์อ ำนวยกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัญระดับจังหวัดและ

อ ำเภอเพ่ือจัดก ำลังเข้ำสนับสนุน วำงแผนกำรปฏิบัตงิำนร่วมกันทุกภำคส่วน 

๘.หนว่ยส่งเสริมกำรควบคุมไฟป่ำสนธิก ำลังกับหน่วยส่งเสริมกำรควบคุมไฟป่ำ ชุดปฏิบัติกำร

พิเศษควบคุมไฟป่ำ (เหย่ียวไฟ) หนว่ยป้องกันรักษำป่ำท้องท่ี เข้ำควบคุมไฟป่ำตำมแผนกำรสนธิก ำลัง 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนนิงำน : 

๑.จังหวัดแพร่ และอ ำเภอทุกอ ำเภอจัดตัง้ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและ

หมอกควัญระดับจังหวัดและอ ำเภอ ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรลดกำรเกิดจุดควำมร้อน (Hotspot) และลด

จ ำนวนวันท่ีค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM๑0) บูรณำกำรทุกภำคส่วนในกำรร่วมมือกันแก้ปัญหำ 

๒.จังหวัดแพร่ และกลุ่มจังหวัดภำคเหนอืตอนบน ๒ จัดงบประมำณ สนับสนุนหนว่ยงำนในพ้ืนท่ี

และในกำรฝึกอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเครืออำสำสมัครไฟป่ำ และสนับสนุนชุดปฏิบัตกิำร

ลำดตระเวนของแตล่ะหมู่บ้ำนพ้ืนท่ีเสี่ยง 

 



ปัญหำอุปสรรคตอ่กำรด ำเนนิงำน : 

1. สภำพภูมิประเทศท่ีเกิดไฟป่ำมีควำมสูงชัน เป็นอุปสรรคตอ่กำรเข้ำไปควบคุมไฟป่ำ

ได้โดยง่ำยหรือโดยทันที ของชุดปฏิบัตกิำรไฟป่ำของหมู่บ้ำน หรือของชุดปฏิบัตกิำร

ของหนว่ยควบคุมไฟป่ำ 

2. ไฟป่ำเกิดในช่วงเวลำค่ ำถึงกลำงคืน และไม่มีทำงเข้ำ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุไม่สำมำรถเข้ำ

ควบคุมไฟป่ำได้ง่ำยหรือโดยทันที 

3. รำษฎรบำงกลุ่มยังขำดจิตส ำนกึและขำดควำมตระหนักถึงผลกระทบจำกไฟป่ำและ

หมอกควัน อำจเนื่องมำจำกควำมจ ำเป็นในกำรจุดไฟเผำป่ำเพ่ือกำรหำเลี้ยงชีพ เช่น

กำรหำของป่ำ ล่ำสัตว์ 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในปีตอ่ไป : 

๑. ประชำสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้ำหมำยท่ีแท้จริง เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำม

ตระหนักต่อผลกระทบจำกไฟป่ำและหมอกควัน 

๒. จังหวัดแพร่ จัดงบประมำณจำกงบกลุ่มจังหวัดหรืองบบูรณำกำรภำคสนับสนุน

เพ่ิมเตมิ(ถ้ำมี) ให้แก่ชุดปฏิบัตกิำรไฟป่ำของหมู่บ้ำนในพ้ืนท่ี 

 

หลักฐำนอ้ำงอิง :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 

 

 

 

มิติภำยนอก ด้ำนกำรให้บริกำร 

ตัวชี้วัดท่ี ๗  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                      รอบ 6 เดอืน 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ 9 เดอืน 

                                                                                     รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี ๗ : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๓ สำขำแพร่   

เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร  

เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 



ค ำอธิบำย : 

 ตำมพระรำชบัญญัตริะเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 

บัญญัตวิ่ำ“กำรบริหำรรำชกำรตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐ

ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำน กำรลดภำรกิจและยุบ

เลิกหนว่ยงำนท่ีไม่จ ำเป็น กำรกระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้แก่ท้องถิ่น กำรกระจำยอ ำนำจตัดสินใจ กำร

อ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน  มีผู้ รับผิดชอบต่อผลของงำน” กำร

ปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรจึงเป็นแนวทำงหนึ่งท่ีจ ำเป็นอย่ำงย่ิงเพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบสนองตำมควำมตอ้งกำรของประชำชน 

 ผู้ รับบริกำร หมำยถึง ประชำชนผู้มำรับบริกำรโดยตรง  หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ (ท่ีไม่ใช่

เจ้ำหนำ้ท่ีของส่วนรำชกำรผู้ให้บริกำร ) หรือหน่วยงำนท้ังภำครัฐและเอกชนท่ีมำรับบริกำรจำกส่วน

รำชกำร 

 พิจำรณำจำกผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรของส่วนรำชกำร  โดยส ำนักงำน 

ก.พ.ร.ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นผู้ประเมินอิสระภำยนอกมำด ำเนินกำร

ส ำรวจ 

 ประเด็นกำรส ำรวจประกอบด้วยประเด็นส ำคัญๆ ดังนี้ 

(1)  ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

(2)  ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหนำ้ท่ีผู้ให้บริกำร 

(3)  ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

(4)  ควำมพึงพอใจตอ่คุณภำพกำรให้บริกำร 

(5)  ควำมเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำร 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละควำมพึงพอใจ  -  -  

 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนนิงำน 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ด ำเนนิงำน 

ค่ำคะแนนท่ี

ได้ 

ค่ำคะแนนถ่วง

น้ ำหนัก 

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 10 75 4 0.4 



 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัตงิำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร :  

 ประเมินสถำนกำรณ์ควำมพึงพอใจจำกกำรบริกำรประชำชน กำรออกไปปฏิบัตงิำนในพ้ืนท่ีท่ี

รับผิดชอบของส่วนตำ่งๆในสังกัดฯ โดยดูได้จำก 

 - ไม่มีเร่ืองร้องเรียนเจ้ำหน้ำท่ีจำกกำรด ำเนนิงำนด้ำนกำรบริกำร ให้ควำมสะดวกแก่ประชำชน 

 - กำรท ำงำนท่ีต้องประสำน ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้แก่ประชำชนบรรลุเป้ำหมำยตำม

วัตถุประสงค์ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนนิงำน : 

1. ข้ำรำชกำร และเจ้ำหนำ้ท่ีในสังกัดส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ 

 

อุปสรรคตอ่กำรด ำเนนิงำน : 

 ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในปีตอ่ไป : 

 ตอ้งมีกำรแบ่งงำนให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจน และมีควำมย้ิมแย้มแจ่มใส ปฏิบัตงิำนอย่ำง

โปร่งใส และเป็นธรรม 

 

หลักฐำนอ้ำงอิง :  

 

 

 

 

 

รายละเอียดการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 

 

 

 

 

มิติภำยใน ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร 



 

 

ตัวชี้วัดท่ี ๘   กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณภำพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               รอบ 6 เดอืน 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ 9 เดอืน 

                                                                                                          รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี ๘ : กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณภำพรวม 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๓ สำขำแพร่   

เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร  

เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 



ค ำอธิบำย : 

เป็นกำรวัดประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำร รำยจ่ำยภำพรวมไม่น้อยกว่ำร้อย

ละ 96 ตัวชี้วัดบังคับ ตำมมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 สิงหำคม 2559 เห็นชอบกับเร่ืองมำตรกำร

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยกำรเบิกจ่ำย

รำยจ่ำยภำพรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเป็นรำยไตรมำส 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  -  -  

 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนนิงำน 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ด ำเนนิงำน 

ค่ำคะแนนท่ี

ได้ 

ค่ำคะแนนถ่วง

น้ ำหนัก 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 1๕ 99.94 5 0.75 

 

 

 

 

 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัตงิำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร :  

 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ส่วนอ ำนวยกำร เป็นหนว่ยงำนรับผิดชอบในกำรด ำเนนิงำน จัดเก็บข้อมูล 

และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนนิงำน : 

1. งบประมำณรับ 

2. กำรเบิกจ่ำย 

 

 

อุปสรรคตอ่กำรด ำเนนิงำน : 

1. ควำมล่ำช้ำของงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ 



2. ระเบียบกำรเบิกจ่ำย  

 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในปีตอ่ไป : 

 ไม่มี 

 

 

หลักฐำนอ้ำงอิง :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 

 

 

 



มิติภำยใน ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร 

ตัวชี้วัดท่ี ๙   ระดับควำมส ำเร็จของค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรด ำเนนิกิจกรรม/โครงกำรตำมนโยบำย 

                กำรก ำกับดูแลองค์กำรท่ีดขีองกรมป่ำไม้ 

 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ ระดับควำมส ำเร็จของค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

                 ของกระบวนกำรท่ีส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                รอบ 6 เดอืน 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ 9 เดอืน 

                                                                                                          รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี ๙ : ระดับควำมส ำเร็จของค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรด ำเนนิกิจกรรม/โครงกำรตำมนโยบำย 

                    กำรก ำกับดูแลองค์กำรท่ีดขีองกรมป่ำไม้ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๓ สำขำแพร่   

เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 



ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร  

เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 

ค ำอธิบำย : 

 กำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรท่ีดีของกรมป่ำไม้ เป็นกำรสนองตอบแนวคิด ของ

หลักธรรมำภิบำล โดยด ำเนนิกำรภำยใตก้รอบแนวทำงท่ีก ำหนดของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

พุทธศักรำช 2550 หมวด 4 หนำ้ท่ีของชนชำวไทยมำตรำท่ี 74 และ 78 (4) (5)  พระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชก ำร

แผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีด ี พ.ศ. 2546 

ข้อมูลผลกำรด ำเนนิงำน : 

กิจกรรมท่ีด ำเนนิกำร  

๑. มำตรกำรประหยัดพลังงำน –ของส่วนอ ำนวยกำร 

๒. กำรประหยัดกระดำษ โดยกำรน ำหลักกำร 3R (Reduce Recycle) มำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย จำกระดับองค์กร ลงสู่ระดับส่วน กลุ่ม และบุคคล 

4. กิจกรรมพัฒนำป่ำไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ำย แบบบูรณำกำร 

ระดับคะแนน กำรด ำเนนิงำนในแตล่ะขั้นตอน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑ เสนอแผน/โครงกำร ให้ส ำนักพิจำรณำ เพ่ือด ำเนนิกำรตำมแผนประจ ำปี 

๒ เวียนสว่นในสังกัดฯ ทรำบและด ำเนนิงำน 

๓ ด ำเนนิกำร 

๔ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน 

๕ ตดิตำมประเมินผลกำรด ำเนนิงำน 

 

 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนนิงำน 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ด ำเนนิงำน 

ค่ำคะแนนท่ี

ได้ 

ค่ำคะแนน

ถ่วงน้ ำหนัก 

มำตรกำรประหยัดพลังงำน –ของส่วนอ ำนวยกำร 0.25 - 5 1.25 

กำรประหยัดกระดำษ โดยกำรน ำหลักกำร 3R 

(Reduce Recycle) มำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

0.25 - 5 1.25 



กำรถ่ำยทอดตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย จำกระดับ

องค์กร ลงสู่ระดับส่วน กลุ่ม และบุคคล 

0.25 - 4 1 

กิจกรรมพัฒนำป่ำไม้ร่วมกับองค์กรและเครอืข่ำย 

แบบบูรณำกำร 

0.25 - 3 0.75 

น้ าหนักรวม 1 -  4.25 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ - - -  - 

 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัตงิำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร :  

1. แหล่งข้อมูลจำกหนว่ยงำน คือ 

จำกส่วนอ ำนวยกำร / ส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่ำ /ส่วนสง่เสริมกำรปลูกป่ำ /ส่วนจัดกำร

ป่ำชุมชน / ส่วนโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ /ส่วนจัดกำรท่ีดนิป่ำไม้ ส ำนักจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่/ ส่วนอ ำนวยกำรฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

2. วิธีจัดเก็บข้อมูล 

ส่วนอ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำร รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลกำรด ำเนินกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2560 จำกทุกส่วน/ฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนนิงำน : 

 ควำมร่วมมือของข้ำรำชกำร และเจ้ำหนำ้ท่ี รวมถึงอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 

 

อุปสรรคตอ่กำรด ำเนนิงำน : 

  …….ไม่มี....... 

 

 



ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในปีตอ่ไป : 

ตอ้งใช้เวลำในกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่บุคลำกร ข้ำรำชกำร และเจ้ำหนำ้ท่ี 

โดยอำจตอ้งมีกำรจัดฝึกอบรม สร้ำงระเบียบ วินัย  

 

 

 

หลักฐำนอ้ำงอิง :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               รอบ 6 เดอืน 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ 9 เดอืน 

                                                                                                          รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี ๑๐ : ระดับควำมส ำเร็จของค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

                      ของกระบวนกำรท่ีส ำคัญ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๓ สำขำแพร่   

เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร  

เบอร์ติดต่อ : 0-5462-7143 



ค ำอธิบำย : 

วัดผลส ำเร็จของตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดท่ีส ำคัญของกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำและกระบวนกำรสนับสนุนท่ี

ส ำคัญ 

กิจกรรมท่ีด ำเนนิกำร  

1. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนนิชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรก

ควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำ/ศกึษำดูงำน 

2. โครงกำรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำทุกโครงกำร/ทุกหลักสูตรมีหัวข้อเร่ืองจรรยำบรรณ และประมวล

จริยธรรม 

3. กำรท ำบุญตักบำตร ฟังเทศน์ กำรปฏิบัตธิรรม 

4. กำรจัดกิจกรรมออกก ำลังกำย 

5. กำรพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีมีควำมโปร่งใส 

6.กำรจัดประชุม/สัมมนำ/อบรม ให้เชื่อมโยงควำมรู้ดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนนิงำน 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ด ำเนนิงำน 

ค่ำคะแนนท่ี

ได้ 

ค่ำคะแนน

ถ่วงน้ ำหนัก 

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรก
ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

0.2 - 3 0.6 

โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาทุกโครงการ/
ทุกหลักสูตรมีหัวข้อเร่ืองจรรยาบรรณ และ
ประมวลจริยธรรม 

0.2 - 3 0.6 



การท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ การปฏิบัติธรรม 0.2 - 5 1 

การจัดกิจกรรมออกก าลังกาย 0.2 - 5 1 

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส 0.1  3 0.3 

การจัดประชุม/สัมมนา/อบรม ให้เชื่อมโยงความรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

0.1  3 0.3 

น้ าหนักรวม 1 -  3.8 

เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ - -  - - 

 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัตงิำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร :  

1. แหล่งข้อมูลจำกหนว่ยงำน คือ 

จำกส่วนอ ำนวยกำร / ส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่ำ /ส่วนสง่เสริมกำรปลูกป่ำ /ส่วนจัดกำร

ป่ำชุมชน / ส่วนโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ /ส่วนจัดกำรท่ีดนิป่ำไม้ ส ำนักจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่/ ส่วนอ ำนวยกำรฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

2. วิธีจัดเก็บข้อมูล 

ส่วนอ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำร รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลกำรด ำเนินกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2560 จำกทุกส่วน/ฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนนิงำน : 

 ควำมร่วมมือของข้ำรำชกำร และเจ้ำหนำ้ท่ี รวมถึงอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 

 

อุปสรรคตอ่กำรด ำเนนิงำน : 

  …….ไม่มี....... 

 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในปีตอ่ไป : 

1. ตอ้งใช้เวลำในกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่บุคลำกร ข้ำรำชกำร และเจ้ำหนำ้ท่ี 

โดยอำจตอ้งมีกำรจัดฝึกอบรม สร้ำงระเบียบ วินัย 



2. ควรมีงบประมำณสนับสนุนส ำหรับแตล่ะส ำนักฯด้วย  

 

 

หลักฐำนอ้ำงอิง :  

 - 

 

 

 

 

 


