
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
                1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ – สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
คำอธิบาย 

• พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

• นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุม
ของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึง   
ทุ ่งหญ้าและลานหินที ่มีอยู ่ตามธรรมชาติที ่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื ้นที ่ที ่จำแนกได้ว่าเป็นพื ้นที ่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึง  
สวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไ ม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร   
สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

• การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา
ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด 
มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื ่อดำเนินแล้ วเสร็จ ซึ ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพื ้นที่  
ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 

• ข้อมูลสำหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 

• เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 25 
และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ
เพ่ิมข้ึน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,681,183.16 ไร่ 1,698,164.80 ไร่ 1,715,146.45 ไร่ 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
จำนวนพื้นที่ป่าไม้ – สำรวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 

 
5,148,591.64 ไร่ 

 
100 

 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าของจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต และสถิติพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
     1. งบประมาณประจำปี 
     2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

2.1 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
2.2 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.3 พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2534 ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
2.4 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

     3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
     4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพ้ืนที่ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
     1. สภาพป่าเป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนซึ่งยากต่อการลาดตระเวน การปราบปราม การจับกุมและการป้องกันดูแลรักษาป่า 
     2. ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า 
     3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชน องค์กรปกครองในท้องถิ่นในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติของท้องที่ อย่างยั่งยืน 
หลักฐานอ้างอิง : 
     1. ผลการดำเนินงานวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่า พ.ศ. 2560 – 2561 โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
พ.ศ. 2560 - 2561 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
               1.2 พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
คำอธิบาย :  
▪ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
▪ จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 ที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,200 ไร่ 1,260 ไร่ 1,320 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
พ้ืนที่ป่าที่ทวงคืนได้  
(เข้าครอบครอง) 

 
3,101.27 ไร่ 

 
100 

 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     ดำเนินการรื้อถอนพืชผลอาสิน (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน) ในพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก และดำเนินการในการฟ้ืนฟูสภาพป่าต่อไป 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
     1. งบประมาณประจำปี 
     2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

2.1 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
2.2 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.3 พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2534 ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
2.4 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

     3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
     4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพ้ืนที่ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
     ขั้นตอนกระบวนการมีหลายขั้นตอน ทำให้การดำเนินงานล่าช้า 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 
2. ตารางแสดงจำนวนพื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานในการดำเนินการตามมาตรา 25 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
คำอธิบาย 
▪ การตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา

ส่วน 1 : 4,000 (One Map) เพ่ือเตรียมกำหนดเป็นกฎหมาย เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตาม พรบ.ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้  

▪ มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระทำได้โดยออกกฎกระทรวง 
ซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่กำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

▪ มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทำได้โดยออก
กฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ 
เพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตท่ีเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

▪ พิจารณาความสำเร็จการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายใน
ภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนที่ 
แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพ่ือปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและได้รับการจัดเก็บในระบบ 
ภูมิสารสนเทศ โดยดำเนินการในพ้ืนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,221 ป่า รวม 10,000 ระวาง และการยกร่าง
กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนที่แนบท้าย 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

324 ระวาง 432 ระวาง 540 ไร่ 
 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
ความสำเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดิน 
และฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

 
1,622 ระวาง 

 
100 

 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     งานที่ปฏิบัติ : กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
แบบบูรณาการ มาตราส่วน1:4000 จำนวน 1,622 ระวาง ดังนี้ 

- พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ จำนวน  782 ระวาง 
- พ้ืนที่จังหวัดพังงา จำนวน 728 ระวาง 
- พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 112  ระวาง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
     1. งบประมาณกิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
แบบบูรณาการ มาตราส่วน1:4000 
     2. กฎ ระเบียบ 

2.1 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.3 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

     3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
     4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพ้ืนที่ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
     อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และขาดความชำนาญ 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 
2. แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 540 ระวาง 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานและประมาณการค่าใช้จ่ายเงิน (Action Plan) 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
                3.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
คำอธิบาย : 
• โครงการครูป่าไม้ด้านการฟืน้ฟูป่า 

- ครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่าเป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกเยาวชนด้าน
การฟ้ืนฟูป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยมีเป้าหมายจำนวนโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ           

จำนวน 1 โรงเรียน 
               (2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพ่ือพัฒนาพื้นที่รายภาค (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต 
                   บน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) จำนวน 1 โรงเรียน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ดำเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 70 

1.4 โรงเรียน 

ดำเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 85 

1.7 โรงเรียน 

ดำเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 100 
4 โรงเรียน 

 

 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 4 โรงเรียน 

 
100 

 
 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ ด้านการ
ฟ้ืนฟูป่า 

2. หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ ทส 1608.3/2482 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของแผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกัน
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชาติ
อย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

- แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานโครงการครูป่าไม้ด้านการ
ฟ้ืนฟูป่า 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
     องค์ความรู้และเนื้อหาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ และเทคนิควิธีการต่างๆในการถ่ายทอด ไม่มีการกำหนดเป็นคู่มือหรือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
                 3.2 การจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน 
คำอธิบาย : 
• การจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

- รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14 ตุลาคม 2557 
เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางดำเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
(คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล 
รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมการดำรงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการดำเนินงานจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งเป็น
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทำการสำรวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูลแปลงที่ดินของ
ราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในบริเวณพ้ืนที่ดำเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลนำไปสู่
การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

- วัดจากจำนวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
การจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
2. กรมป่าไม้จัดทำข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  

               3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณากำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นที่ที่จะ

ดำเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม(ถ้ามี) 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นท่ีดำเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ดำเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 70 

3,043.60 ไร่ 

ดำเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 85 

3,695.80 ไร่ 

ดำเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 100 
4,348 ไร่ 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน 4,348-0-47 ไร่ 100 

 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
• พ้ืนที่ป่าสงวนฯ หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เป็นเปาหมายแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทำ 

การสำรวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำการตรวจสอบ  ทบทวนข้อมูลให้ถูต้อง
ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในบริเวณพ้ืนที่ดำเนินการ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดการที่ดินภายใต้การดำเนินการของอนุกรรมการจัดที่ดินต่อไป 
- วัดจากจำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ดำเนินการตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ (ซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที่ 

สจป.ท้องที่ได้ส่งให้กรมป่าไม้ เสนอเป็นพื้นที่เป้าหมายให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน) เพื่อนำสู่การประชุม คทช.จังหวัด เพ่ือ
พิจารณาขอบเขตพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ (ใช้เป็นขอบเขตในการขออนุญาต) 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 กำหนดให้คณะกรรมการที่ดิน
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า คทช. เป็นการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐในลักษณะแปลงรวม 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
       ผู้ได้รับอนุญาตต้องการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมหนังสือการอนุญาต เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจ่ายค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
                 3.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
คำอธิบาย : 
• การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 

- ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการเร่งรัดขยายการจัดตั ้งป่าชุมชนให้ครอบคลุมทั ่วประเทศ โดย
ดำเนินการส่งเสริมให้ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ ป่าชุมชน ประกอบด้วย
คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระสำคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน 

- ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน์) เห็นความสำคัญของ
การดำเนินการดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ กรมป่าไม้เร่งดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน เพ่ือการบริหาร
จัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและเกิดความยั่งยืนตลอดไป 
          - เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักจัดการป่าชุมชนจึงกำหนดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บรรจุหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การ
บริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
ประจำปี พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการป่าชุมชนเพื ่อเป็นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ดำเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 70 
333 คน 

ดำเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 85 
404 คน 

ดำเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 100 

475 คน 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
บริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมาย 
ป่าชุมชน 

 
588 คน 

 
100 

 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
       หนังสือสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ทส 1604.31/2067 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพ่ือพัฒนาคุฯภาพชีวิต 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

1. เพ่ือให้เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน มีการบริหารจัดการป่าชุมชน
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ 

2. เพ่ือสนับสนุนให้เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับ
อำเภอ 

3. เพ่ือให้เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนของ
เครือข่าย ระดับอำเภอ หนุเสริมการทำงานของเครือข่ายฯ ในระดับจังหวัด 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

-  
หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
                 3.3 โครงการสง่เสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล) จัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน/

ตำบลต้นแบบ 
คำอธิบาย :  
• โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล) 

- การจัดทำโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ ์ด ีสำหรับชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล)เป็นข้อสั ่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าท่ีคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ลงมติว่า 

1)  เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

2)  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวมของ
ประเทศและเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงการปลูกป่าในพื้นที่เขาหัวโล้นและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมด้วย 
โดยให้พิจารณากำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยสนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องสนับสนุนการ
คัดเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธุ์ดีให้กับชุมชนที่มีศักยภาพและมีความต้องการที่จะดำเนินการเพาะชำกล้าไม้
ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1.  สำรวจชุมชนที่มีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
2.  คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธุ์ดีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาเมล็ดไม้มีค่าสายพันธุ์ดีแต่ละ

ชนิดที่มีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ให้การสนับสนุน/จำหน่ายให้
ชุมชนที่สนใจในราคาทุน เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจในการปลูกว่าต้นไม้ที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่
สนับสนุนนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธุ์ใด 
               3. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด    
การปักชำ หรืออ่ืนๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ในการขยายพันธุ์ไม้แต่ละชนิด 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ดำเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 70 
11 ชุมชน 

ดำเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 85 
13 ชุมชน 

ดำเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 100 
15 ชุมชน 

 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับ
ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล) จัดตั้ง
เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบลต้นแบบ 

 
15 

 
100 

 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
       โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล) จัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน/ตำบลต้นแบบ 
เป็นการประสาน/ให้คำแนะนำ โดยสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา และสถานีเพาะชำกล้า
ไม้จังหวัดภูเก็ต มีหมู่บ้านเป้าหมาย หน่วยงานละ 5 ชุมชน รวม 15 ชุมชน เพาะชำกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับชุมชน ชุมชนละ 
20,000 กล้า รวม 300,000 กล้า 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละสถานีเพาะชำกล้าไม้ ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(.............) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                          
(   √     ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

-  
หลักฐานอ้างอิง : 
      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 
กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 


