
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 

 

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

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนท่ีได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1  
Function Base 

1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม     
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

จัดฝึกอบรม
ราษฎร 
หลักสูตร 
“วนเกษตร” 
จ านวน 12 รุ่น      
300 คน 

ส่งเสริมระบบ  
วนเกษตรในพื้นที่
เกษตรกร 
จ านวน 48 ไร่ 

จัดท าแปลง
สาธิตโครงการ
ธนาคารอาหาร
ชุมชนจ านวน 
2,350 ไร่ 

จัดฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
จ านวน 12 รุ่น 300 คน ทัง้น้ีเพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ และพัฒนาศักยภาพของชุมชน ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินอยา่งมีศักยภาพ ในรูปแบบวนเกษตร 
โดยการบรรยายและศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบผลส าเร็จ 

50 คะแนน 

 1.2  ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม
พัฒนาปุาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

   1. ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/
องค์กร โดยเฉพาะอปท. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
2. จัดฝึกอบรมเจา้หน้าที่รัฐ หลักสูตร  
“สร้างปุาพฒันาเมือง” 
3. ด าเนินการจดัหากลา้ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา  
หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับความต้องการของชุมชน 

100 คะแนน 
 

 1.3  ความส าเร็จของการพฒันาปุาไม้ร่วมกับ
องค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
 
 

36 แหง่ 54 แหง่ 72 แหง่ อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ - 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนท่ีได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที ่2   
 (Agenda Base)    

2.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหาร
จัดการปุาชุมชนและกฎหมายปาุชุมชน  
 
2.2 การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หลายหน่วยงาน (Joint KPls)  
2.2.1 โครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชนร่วมกับ 
บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

2,110 คน 
 
 

ได้ร้อยละ 50 

3,165 คน 
 
 

ได้ร้อยละ 75 

4,220 คน 
 

 
ได้ร้อยละ  100 
และมีปุาชุมชน
ได้รับรางวัล 
130 แหง่ 

ผลการ ด าเนินการโครงการฝึกอบรมได ้3,620 คน 
 
 
ด าเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 50 

86 คะแนน 
 

 
50 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 
(Area Base) 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จงัหวดั กลุ่มจังหวัด 

- - - - - 

องค์ประกอบที่ 4  
(Innovation Base) 

4.1  การพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
 4.1.1 การประหยดังบประมาณ 

10,688 บาท 16,032 บาท 21,376 บาท ลดงบประมาณ 21,376 บาท 100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 
(Potential Base) 

5.1 ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการบริหารจดัการปุาชุมชน 
5.1.1  จ านวนปุาชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมการบริหาร    
จัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

 
 

50 หมู่บ้าน 

 
 

75 หมู่บ้าน 

 
 

100 หมู่บ้าน 

 
 
จ านวน 50 หมู่บา้น 

 
 

50 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการป่าชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

( ...... ) รอบที ่1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)        ( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตลุาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

ค าอธิบาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน เป็นการวดัผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบตังิานกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการสง่เสริมระบบวนเกษตรในพืน้ที่ปุาชุมชนและพื้นทีเ่กษตรกร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จัดฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร    
“วนเกษตร”  
จ านวน 12 รุ่น  300 คน 

 

ส่งเสริมระบบวนเกษตรใน
พื้นที่เกษตรกร  
จ านวน 48 ไร่ 

จัดท าแปลงสาธติโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน 
จ านวน 2,350 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
 

จัดฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”
จ านวน 12 รุ่น/300 คน ทั้งน้ีเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพฒันา
ศักยภาพของชุมชน ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างมีศักยภาพ ในรูปแบบวนเกษตร 
โดยการบรรยายและศึกษาดูงานพื้นที่
ประสบผลส าเร็จ 

50 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที ่1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)       ( .......... ) รอบที ่2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดท่ี : 1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ค าอธิบาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาปาุชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน เป็นการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ปุาไม้
ในเมือง โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความสนใจด้านการพฒันาสภาพแวดล้อมในเขตชุมชน เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยกรมปุาไม้สนับสนุนกล้าไม้ ค าแนะน าทางดา้นวิชาการ สนับสนุนการด าเนินงานทางด้านการปลูก 
และการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลงัการปลูกใหแ้ก่หน่วยงานที่เข้าร่วม 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
 

  
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาปุาชุมชนเมืองเพื่อ 
ลดสภาวะโลกร้อน 
 
 

1. ด าเนินการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะอปท. โรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 
2. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้าง
ปุาพัฒนาเมือง” 
3. ด าเนินการจัดหากล้าไม้ยืนต้น ประเภทให้
ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
การมสี่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นที่ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

หลักฐานอ้างอิง : 
    1. โครงการฝกึอบรมเจ้าหน้าทีร่ัฐ หลกัสูตร “สร้างปุาพฒันาเมือง” 
    2. ข้อมูลหลักผู้ขาย โครงการจ้างเหมาเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 
              



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที ่1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)       ( .......... ) รอบที ่2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดท่ี : 1.3 ความส าเร็จของการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการโดยพิจารณาจากจ านวนโครงการพฒันา
ปุาไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการที่ได้รับอนุมัต ิ จ านวน 72 แห่ง ได้มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ใหส้ถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและองค์กรเครือข่ายต่างๆ เขา้ร่วมโครงการ 
2. ส ารวจตรวจสอบพื้นที่จัดท าโครงการ 
3. จัดท าโครงการพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กรและเครือขา่ยแบบบูรณาการเสนออนุมัติ 
4. ด าเนินงานตามโครงการและตดิตามรายงานผล  
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

36 แห่ง 
 

54 แห่ง 72 แห่ง 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ 

ความส าเรจ็ของการพฒันาปุาไม้
ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบ
บูรณาการ 
 

อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ - 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้อยู่ระหว่างด าเนินการการสง่เสรมิและ
ประชาสมัพันธ์ใหส้ถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและองค์กรเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 72 แห่ง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : งบประมาณกิจกรรมพฒันาปุาไมร้่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบรูณาการ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : - 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที ่1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตลุาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดท่ี : 2.1 การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชมุชนและกฎหมายป่าชุมชน 

ค าอธิบาย : ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการเร่งรัดขยายการจัดตั้งปุาชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
โดยด าเนินการส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชนประกอบด้วย  
คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยปุาชุมชน   
 เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้ 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั่งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน 
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
               - ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เห็นความส าคัญ 
ของการด าเนินการดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ กรมปุาไม้ เร่งด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการปุาชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน  
เพื่อการบริหารจัดการปุาชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและเกิดความยั่งยืนตลอดไป 
               - เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ดังน้ันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักจัดการปุาชุมชน จึงก าหนดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บรรจุหัวข้อ 
การบรรยาย เร่ือง “การบริหารจัดการปุาชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตาม 
แผนปฏิบัติและงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของส านักจัดการปุาชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ 
 ความเข้าใจให้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในเร่ืองดังกล่าว 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2,110 คน 
 

3,165 คน 4,220 คน 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ 

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
ด้านการบริหารจัดการปุาชุมชน 
และกฎหมายปุาชุมชน 
 

 
3,620 คน 86 คะแนน 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที ่1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตลุาคม 2562) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : ส านักจัดการปุาชุมชนรวบรวมผลการด าเนินการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ด้านการบริหารจัดการปุาชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน จากหน่วยงานต่าง ๆ คือ ส านักจัดการทรพัยากรปุาไม้ 
ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน และศูนย์การเรียนรูว้นศาสตร์ชุมชน กรมปุาไม้ โดยมหีลักสูตรการฝกึอบรม ดังนี้  
             1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพฒันาเครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไม้ ระดับจังหวัด ประจ าปี  
                 งบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 650 คน 
             2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเครือข่ายปุาชุมชนเพือ่พิทักษ์ปุา ระดับอ าเภอ ประจ าปี 
                 งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2,370 คน 
             3. ฝึกอบรมราษฎร หลกัสูตรวนเกษตร จ านวน 300 คน 
             4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รฐั หลกัสูตรสร้างปุาพัฒนาเมือง จ านวน 300 คน 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
           1. ตารางสรปุผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไม้ ระดับจังหวัด 
               ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
           2. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การสง่เสริมเครือข่ายปุาชุมชนเพื่อพทิักษ์ปุา ระดับอ าเภอ                   
               ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
            3. ตารางสรุปผลการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตรสร้างปุาพฒันาเมอืง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
            4. ตารางสรุปผลการฝึกอบรมฝกึอบรมราษฎร หลักสูตรวนเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที ่1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตลุาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดท่ี : 2.2 การบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน (Joint KPls) 
                    2.2.1 ด าเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

ค าอธิบาย :  
 เปูาหมายการด าเนินงาน คือ ปุาชุมชนได้รับการคดัเลือกให้ได้รับรางวัลจากโครงการฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

จ านวน 130 แหง่ 
 การด าเนินกิจกรรม คือ การประกวดปุาชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
     1) ประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือโครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 
     2) จดัท าประกาศกรมปุาไม้ เร่ือง การรับสมัครประกวดปาุชุมชน   
     3) แตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกและตัดสินรางวัล  โดยมีเจา้หน้าที่จากบริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  
         ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
    4) ด าเนินการและคดัเลือกตดัสินรางวัล  ร่วมกับ บริษัท ผลติไฟฟูาราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ด าเนินการตามแผนฯ 
ได้ร้อยละ 50 

ด าเนินการตามแผนฯ 
ได้ร้อยละ 75 

ด าเนินการตามแผนฯ 
ได้ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ 

ด าเนินโครงการคนรกัษ์ปุา ปุารกั
ชุมชน ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟูา
ราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

ด าเนินการตามแผนฯได้ร้อยละ 50 50 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : ส านักจัดการปุาชุมชนด าเนินโครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 
ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบรุีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ตามแผนฯ ได้ร้อยละ 50 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   - 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 1) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมอืโครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 
                      2) ประกาศกรมปุาไม้ เรื่อง การรบัสมัครประกวดปุาชุมชน โครงการคนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน 
                          ประจ าปี  2561 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการป่าชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

( ........... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตลุาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดท่ี : 3.1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ค าอธิบาย :  

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

   
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ 

 
 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที ่1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตลุาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดท่ี : 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                   4.1.1 การประหยัดงบประมาณ 

ค าอธิบาย : การประชุมผู้บริหารกรมปุาไม้ คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2562 กลุ่มพฒันาระบบบริหารได้ชีแ้จงแนว
ทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเด็นที่ 3 การประหยัดงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ว่าด้วยงบประมาณท่ีส่วนราชการสามารถน ามาประหยดัได้น้ันจะต้องเป็นประเภท 
งบด าเนินงาน และงบรายจ่ายอ่ืน ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค  คา่เดินทางต่างประเทศ 
รวมทั้งส่วนราชการเห็นว่าจะสามารถน ามาประหยัดงบประมาณได้ โดยเปูาหมายประหยัดงบประมาณรอบ 6 เดือน ร้อยละ 2 
และรอบ 12 เดือนร้อยละ 5 เป็นการนับแบบสะสม  

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

10,688 บาท 16,032 บาท 21,376 บาท 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ 

การประหยัดงบประมาณ 
 

21,376 บาท 100 คะแนน  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ รวบรวมสรุปข้อมลูจากการรายงาน
การประหยัดงบประมาณว่าด้วยงบประมาณทีส่่วนราชการสามารถน ามาประหยัดได้น้ันจะต้องเป็นประเภท งบด าเนินงาน 
และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางต่างประเทศ เปูาหมาย
ประหยัดงบประมาณรอบ 6 เดือน ร้อยละ 2 และรอบ 12 เดอืนรอ้ยละ 5 เปน็การนบัแบบสะสม จ านวน 2 กิจกรรมดงันี้ 
   1. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน งบด าเนินงาน (ค่าวัสดุ) ตามพ.ร.บ. จ านวน 581,200 บาท        
       แผนประหยัดงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ร้อยละ 2) จ านวน 11,624 บาท 
       แผนประหยัดงบประมาณ รอบ 12 เดือน (ร้อยละ 5) จ านวน 29,060 บาท  
    2. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน งบด าเนินงาน (ค่าวัสดุ) ตามพ.ร.บ. จ านวน 487,600 บาท        
        แผนประหยัดงบประมาณ รอบ 6 เดือน (รอ้ยละ 2) จ านวน 9,752 บาท 
        แผนประหยัดงบประมาณ รอบ 12 เดือน (รอ้ยละ 5) จ านวน 24,380 บาท 
  



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง : หนังสอืส านักจัดการปุาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ ทส 1604.22/533 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562   
เรื่อง แบบรายงานแผน/ผลการประเมินผู้บริหารองค์การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเด็นที่ 3  
การประหยัดงบประมาณ 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที ่1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตลุาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดท่ี : 5.1 ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของราษฎรในการบริหารจัดการป่าชุมชน 
                   5.1.1 จ านวนป่าชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 ค าอธิบาย :เปูาหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 100 หมู่บ้าน 

 ด า เ นินกิจกรรมตามแผน คือ  การบริหารจั ดการพื้นที่ โดยการสนับสนุนจากภาค รัฐ  ( งบเงินอุดหนุน )  
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนตามแนวทางกรมปุาไม้ 

 โครงการปุาชุมชนที่จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ 
- หมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางกรมปุาไม้และโครงการยงัไม่หมดอาย ุหรือเป็นหมูบ่้าน 
- ที่ได้จัดสง่ ปชช.1 - 3 หรือ ปชช.5 ให้กรมปุาไม้เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนวันที่ 30 กันยายน 2562 
- หมู่บ้านซ่ึงยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเปูาหมายด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 

และ กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) ประจ าปี
งบประมาณของกรมปุาไม้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2562 

- เป็นหมู่บ้านที่มีผลการส ารวจสถานภาพปุาชุมชนอยู่ในกลุ่มปุาชุมชนพัฒนาระดับดีมาก หรือระดับปานกลาง 

 การส ารวจสถานภาพปุาชุมชน หมายถึง  การส ารวจข้อมูลปุาชุมชนทั่วประเทศตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่ ม  
ปุาชุมชนที่กรมปุาไม้ก าหนด โดยส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ 7 ส านักภาคเหนือ ซ่ึงมีผลการแบ่งกลุ่ม ดังน้ี 

1) ปุาชุมชนพัฒนาดีมาก 
2) ปุาชุมชนพัฒนาปานกลาง 
3) ปุาชุมชนควรปรับปรุง 
4) ปุาขุมชนที่ควรยกเลิก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

50 หมู่บ้าน 75 หมู่บ้าน 100 หมู่บ้าน 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ 

จ านวนปุาชุมชนที่ด าเนินกิจกรรม 
การบริหารจัดการพื้นที่โดยการ
สนับสนุนจากภาครฐั 
 

 จ านวน 50 หมู่บ้าน 50 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 
      1. กรมปุาไมจ้ัดสง่แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้และศูนย์ปุาไม้ในพื้นที่   
          ด าเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนตาม      
          แนวทางกรมปุาไม้ในพื้นทีร่ับผิดชอบ (หลกัฐานอ้างอิงที่ 1) 
      2. กรมปุาไมส้รปุผลการด าเนินกจิกรรมการบรหิารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ กิจกรรมสง่เสรมิการ      
          จัดการปุาชุมชน (หลกัฐานอ้างอิงที่ 2)  
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
      1. นโยบายรัฐบาล : ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนรุักษ์กบัการใช้   
          ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึง่ในระยะเฉพาะหน้า (ข้อ 9.1) ให้เรง่ปกปูอง ฟื้นฟูพื้นที่อนรุักษ์ทรัพยากรปุาไม้และ   
          สัตว์ปุาโดยให้ความส าคัญในการขยายปุาชุมชน 
      2. ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมอืของชุมชนเปูาหมายกิจกรรมสง่เสรมิการจัดการปุาชุมชนในการจัดท า  
          โครงการการบิหารจัดการพื้นที่โดยการสนบัสนุนจากภาครัฐ เพื่อขอรบัเงินอุดหนุน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
       1. หนังสือกรมปุาไม้ที่ ทส 1604.42/21499 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2561 เรื่องแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน     
          กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ประจ าปี 
          งบประมาณ พ.ศ. 2562 
       2. รายงานสรปุผลการด าเนินกจิกรรมการบรหิารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ กจิกรรมสง่เสริมการ     
           จัดการปุาชุมชน 
 


