
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

 

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

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1  
Function Base 

1.ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศ 

1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่าย

ดาวเทียม 

1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 

 
 

2,141,596.64 
ไร ่

500 ไร ่

 
 

2,163,228.93 
 ไร ่

525 ไร ่

 
 

2,184,861.22 
ไร ่

550 ไร ่

 
 

2,193,097.25 ไร่ 
 

419.13 ไร่ 

 
 

100 
 

45 

 2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและ
ฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

353 ระวาง 397 ระวาง 441 ระวาง 441 ระวาง 100 

 3. จ านวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิ
ท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

1050 ราย 1275 ราย 1500 ราย 1504 ราย 100 

 4. จ านวนโครงการป่าชุมชนที่ได้รับการจัดต้ัง 35 โครงการ 43 โครงการ 50 โครงการ 50  โครงการ 100 
องค์ประกอบท่ี 2  
(Agenda Base)    

5. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการ

ป่าไม้เพ่ือความยั่งยืน 

    (1) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า : 5 โรงเรียน 

1-2 3 4 4 100 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

    (2) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย

รัฐบาล : 5,996 ไร่ 

    (3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหาร

จัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน : 50 คน 

    (4) โครงการส่งเสริมผลิตกลา้ไม้พันธ์ุดีส าหรับ
ชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดตั้งเรือนเพาะ
ช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ จ านวน 15 ชุมชน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(59) 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 – 31 มี.ค. 62             ( .. .... ) รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 – 31 ต.ค.62    
ตัวช้ีวัดที่ :  1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
                  1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง) 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและ 

  นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปก
คลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมาย
รวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่
รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่
วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วย
สายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและ
รายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
พ้ืนที่  
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 
เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 25 
และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า
เพ่ิมข้ึน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2,141,596.64 ไร ่ 2,163,228.93 ไร่ 2,184,861.22 ไร่ 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(60) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 – 31 มี.ค. 62             ( .. .... ) รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 – 31 ต.ค.62    
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 
(นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง) 

2,193,097.25 ไร่ 100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
          ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ รายงานผลการวิเคราะห์แปลภาพถ่ายดาวเทียม ปี.พ.ศ.2561 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
             1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้  
           2. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
        - ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง : 
- สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 (2018) ข้อมูลสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(61) 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .... ... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
ตัวช้ีวัดที่ : 1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
                  1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 

 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดย มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรี
ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 
(1)  สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มี

ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย 

หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

(3)  ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืน เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิด
หรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ  
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิด
ชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือ
ขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

           (4)   ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติ 
                ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(62) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .... ... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

500 ไร่ 525 ไร่ 550 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้  
(เข้าครอบครอง) 

419.13 ไร่ 45 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
   ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) รวบรวมสรุปข้อมูลจาก
การรายงานจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง มีจ านวน 419.13 ไร่ 
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 
                2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) 
           4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่   
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(63) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .... ... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. การบุกรุกพ้ืนที่ของนายทุน,นักการเมือง 
2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 
3. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
หลักฐานอ้างอิง : 

- รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(64) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .... ... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
ตัวช้ีวัดที่ : 2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินและฐานข้อมลูป่าไม้ (One Map) 
ค าอธิบาย : 

 การตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) เพ่ือเตรียมก าหนดเป็นกฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม พรบ.
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้  

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่ก าหนดเป็นป่าสงวน
แห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดยออก
กฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตท่ีเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

พิจารณาความส าเร็จการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายใน
ภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราส่วน 1 : 4000 (One 
Map) เพ่ือปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ 
โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 441 ระวาง 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

353 ระวาง 397 ระวาง 441 ระวาง 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ความส าเร็จของการปรับปรุงแนว
เขตท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้ 
 (One Map) 

441 100 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(65) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .... ... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรธรรมราช) รายงานผลการด าเนินการ 
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 
                2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) 

 4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
   - ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง : 

- รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(66) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .. ... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
ตัวช้ีวัดที่ : 4.  จ านวนโครงการป่าชุมชนที่ได้รับการจัดต้ัง 
ค าอธิบาย : 
- การด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน หมายถึง ภาพรวมของการส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรในชุมชนที่
ก าหนดเข้ามามีส่วนร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานตามโครงการป่าชุมชนในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งป่า
ชุมชน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุงซึ่งทรัพยากรป่าไม้ และให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน                    
- การอนุมัติโครงการป่าชุมชน หมายถึง การใช้อ านาจของอธิบดีกรมป่าไม้ตามกฎหมายอนุมัติโครงการป่าชุมชนที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชนจัดท าเสนอเป็นการจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งการจัดตั้งป่าชุมชนเป็นกิจกรรมหนึ่งของ
กระบวนการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และเป็นผลจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไปส่งเสริมการด าเนินงานป่าชุมชนให้
ราษฎรเกิดความตระหนักเห็นประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ จึงรวมกลุ่มกันแสดงความประสงค์ขออาสาเข้าร่วม
ด าเนินงานกับภาครัฐ โดยกลุ่มราษฎรนั้นเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ จ านวน 50 คนขึ้นไป ร่วมกันยื่นค าขอ
อนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชนตามแบบ ปชช.1 และมีการร่วมกันตรวจสอบสภาพป่าฯ ตามแบบ ปชช.2 ซึ่งระหว่างนั้น
จะมีการแนะน าให้ชุมชนจัดท าประชาคมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการป่าชุมชน ตามแบบ ปชช.3 เสนอ
ต่อกรมป่าไม้ โดยอธิบดีกรมป่าไม้จะพิจารณาอนุมัติโครงการป่าชุมชนเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว และสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ไปด าเนินงานในพื้นที่นั้น ๆ ตามอ านาจที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

35 โครงการ 43 โครงการ 50 โครงการ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนโครงการป่าชุมชนที่ได้รับ
การจัดตั้ง 

50 100 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(67) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .. ... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
   ส่วนจัดการป่าชุมชน รวบรวม แบบ ปชช.1,2,3 เสนอกรมป่าไม้เพ่ือพิจารณาอนุมัติ จ านวน 50 โครงการ 
 
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 
                2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
                2.5 พ.ร.บ.ป่าชมุชน พ.ศ.2562 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนจัดการป่าชุมชน ประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) 
           4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. ขาดยานพาหนะของทางราชการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. ขาดบุคลากร 

หลักฐานอ้างอิง : 

- รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(68) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .... ... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
ตัวช้ีวัดที่ : 5. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความยั่งยืน 
ค าอธิบาย : 

1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
- ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจติส านึกเยาวชนด้านการฟื้นฟู

ป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยมีเป้าหมายจ านวนโรงเรียนจ านวน 5 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 
กิจกรรม ดังน้ี 
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 1 โรงเรียน 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบรูณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่รายภาค (ด้านการจดัการน้ าและสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)  
     จ านวน 4 โรงเรียน  

2. การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
- รัฐบาลมีนโยบายส าคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 

เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมกีรอบแนวทางด าเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายทีด่ินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
(คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยท ากินแตไ่ม่ให้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล 
รวมทั้งสนบัสนุนเกี่ยวกับสาธารณปูโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูลแปลงท่ีดินของราษฎร 
ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในบริเวณพื้นทีด่ าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมลูน าไปสู่การ
จัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

- วัดจากจ านวนพ้ืนท่ี (ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
- การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ดังนี ้

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
2. กรมป่าไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นที่ท่ีจะด าเนินการ 

และข้อมูลผู้ครอบครองท่ีดินเดิม(ถ้ามี) 

5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ด าเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 

3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
- ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส าคญัในการเร่งรัดขยายการจดัตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยด าเนินการ

ส่งเสริมให้ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ    ป่าชุมชน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรไีดม้ี
การอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมสีาระส าคัญใหม้ีกฎหมายว่าด้วยปา่ชุมชน เพื่อส่งเสรมิให้ราษฎร
ได้มสี่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดลุและยั่งยืน อันจะเป็นการสง่เสริมให้ประชาชนและชุมชนในทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรปา่ไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมคีวามสมบรูณ์และยั่งยืน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(69) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .... ... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
- ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน์) เห็นความส าคญัของการ

ด าเนินการดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ กรมป่าไม้ เร่งด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แกภ่าครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการบรหิารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน เพื่อการ
บริหารจดัการปา่ชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและเกดิความยั่งยืนตลอดไป  

- เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ส านักจัดการป่าชุมชน จึงก าหนดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บรรจุหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การบริหาร
จัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผนปฏิบตัิงานและงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในความรับผดิชอบของส านักจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว 

4. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 
- การจัดท าโครงการส่งเสริมผลติกลา้ไม้พันธ์ุดสี าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) เป็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีต้องการให้ชุมชนมีสว่นร่วม ในการด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าที่คณะรัฐมนตรไีด้ประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2561 ลงมติว่า 
1)  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตเิสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2)  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการส่งเสริม

การปลูกไม้มีคา่ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีปา่ไม้ในภาพรวม
ของประเทศและเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงการปลูกป่าในพ้ืนท่ีเขาหัวโล้นและพื้นท่ีป่าเสื่อม
โทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

- สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคดัเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธ์ุดีให้กับชุมชนที่มี
ศักยภาพและมีความต้องการที่จะด าเนินการเพาะช ากล้าไมด้้วยตนเอง เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้
มีค่า โดยด าเนินการ ดังนี ้
1.  ส ารวจชุมชนที่มีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
2.  คัดเลือกหรือสร้างไมม้ีค่าสายพันธุด์ีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาเมล็ดไม้มีคา่สายพันธ์ุดีแต่ละชนิดที่มี

คุณสมบัตสิามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จากส านกัวิจัยและพัฒนาป่าไม้ให้การสนับสนุน/จ าหน่ายให้
ชุมชนที่สนใจในราคาทุน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการปลูกว่าต้นไม้ที่ปลูกเป็นสายพันธ์ุที่ดีและเหมาะสม รวมทั้ง
พันธุ์ไม้ที่สนับสนุนน้ีจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธุ์ใด 

3.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด การปักช า 
หรืออ่ืน ๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้ในการขยายพันธ์ุไม้แต่ละชนิด 

 - โดยการประเมินความส าเรจ็ ท้ัง 4 โครงการ จะประเมินผลจากผลผลิต และค่าเปา้หมายดังนี ้
  1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า : 5 โรงเรียน 
  2. การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 5,996 ไร ่
  3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน : 50 คน 

         4. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ เพื่อเป็น
การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชน ไม้มีค่า จ านวน 15 ชุมชน 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(70) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .... ... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
เงื่อนไข  
ผลผลติที่ 1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
โรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาทีต่ั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่เคยเกิดเขาหัวโล้น ภัยพิบัติ ดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากอย่างรุนแรง 
และอยู่ในเขตพื้นท่ีที่มโีอกาสเกดิภยัพิบัติดินถลม่และน้ าป่าไหลหลากสูง 
ผลผลติที่ 3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
ผู้ที่ไดร้ับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน หมายถึง ผูผ้่านการฝึกอบรม ประชุมสมัมนา ตามแผน
โครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่า
ชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่าระดับจังหวัด 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1-2 ผลผลิต 3 ผลผลิต 4 ผลผลิต 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการ
บริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความยั่งยืน 

4 100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     - ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รายงานผลการด าเนินการโครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า จ านวน 5 โรงเรียน 
     - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ รายงานผลการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 6,396 ไร ่
     - ส่วนจัดการป่าชุมชน รายงานผลการอบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและ
กฎหมายป่าชุมชน จ านวน 50 คน 
     - ส่วนส่งเสริมการปลุกป่า รายงานผลการด าเนินการโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน(เรือนเพาะช า
ชุมชน/ต าบล) : จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชน ไม้มีค่า 
จ านวน 15 ชุมชน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(71) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .... ... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
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 
                2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
                2.5 พ.ร.บ. ป่าชมุชน พ.ศ.2562 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
 4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่   
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 - ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง : 
     - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และ
ส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

 
 


