
รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 1 
 

 

สรุปผลการประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 
 

(    ) รอบที่ 1 (ตัง้แต 1 ตลุาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)   ( ) รอบที่ 2 (ตัง้แต 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 

องคประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

รอบ 6 เดอืน 
ผลการดําเนนิงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

องคประกอบท่ี 1 1. ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมของประเทศ     
ประสทิธิภาพในการ     1.1 จํานวนพื้นที่ปาไม (สํารวจจากภาพถายดาวเทียม) - - N/A  
ดําเนนิงานตามหลกัภารกจิ     1.2 จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได- เขาครอบครอง 800 ไร -   
พ้ืนฐาน งานประจาํ งาน 2. การปลูกปาเศรษฐกจิในพื้นทีเ่อกสารสทิธิ์ - จัดทําทะเบยีนเกษตรกรเขารวม 300 ไร   
ตามหนาที่ปกต ิหรอืงาน  โครงการ จํานวน 180 ไร    
ตามหนาที่ความรับผดิชอบ  - เตรยีมกลาไม จํานวน 36,000 กลา    
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 3. จํานวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ปาสงวน ต่ํากวา 9 จุด ไมเกดิ Hotspot   
นโยบายของรัฐบาล หรอื 4. ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงาน     
มตคิณะรัฐมนตร ี     กจิกรรมสงเสรมิการจัดการปาชุมชน ดําเนนิการได 40% ของแผนงาน ดําเนนิการได 40% ของแผนงาน   
(Functional Based) 5. ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงาน     
     กจิกรรมโครงการพฒันาปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนนิการได 40% ของแผนงาน ดําเนนิการได 40% ของแผนงาน   

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 2 
 

 

องคประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

รอบ 6 เดอืน 
ผลการดําเนนิงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

องคประกอบท่ี 2 6. จํานวนการจัดหาที่ดนิใหผูยากไร     
ประสทิธิภาพในการ      6.1 พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 1,600 ไร 3,216-1-41 ไร   
ดําเนนิงานตามหลกัภารกจิ      6.2 พื้นที่ปาไมถาวร 2,000 ไร 4,407-2-61 ไร   
ยุทธศาสตร แนวทาง      
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย      
เรงดวน หรอืภารกจิที ่      
ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ      
(Agenda Base)      

องคประกอบท่ี 4 7. การพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิาน     
ประสทิธิภาพในการ      การลดกระดาษ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อกระดาษ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อกระดาษ   
บรหิารจัดการและ  ลดลง รอยละ 5 ลดลง 48.54%    
พัฒนานวัตกรรมฯ      
(Innovation Base)      

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 3 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ความสําเร็จของการเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีปาไมของประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : 1.1 จํานวนพ้ืนท่ีปาไม (สํารวจจากภาพถายดาวเทียม) (ไร) 

คําอธบิาย : 

 พิจารณาจากพื้นที่ปาไม 4 จงัหวัด ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใชภาพถายดาวเทยีม และรวมผล

การปลกูปาที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักจดัการทรพัยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบรุ ีโดยใชภาพถาย

ดาวเทยีมไทยโชต , ภาพถายดาวเทยีม landsat 8 และภาพถายดาวเทยีม sentinel-2 

 นยิามพื้นที่ปาไมที่ใชสําหรบัการแปลตคีวามภาพถายดาวเทยีม เพือ่จัดทําขอมูลสภาพพื้นที่ปาไม หมายถึง 

พื้นที่ปกคลุมของพชืพรรณที่สามารถจําแนก ไดวาเปนไมยนืตนปกคลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 

3.125 ไร และหมายรวมถงึทุงหญาและลานหนิที่มีอยูตามธรรมชาตทิี่ปรากฏลอมรอบดวยพื้นทีท่ี่

จําแนกไดวาเปนพื้นทีป่าไม โดยไมรวมถงึสวนยูคาลปิตสั หรอื พื้นที่ที่มีตนไม แตประเมินไดวาผลผลติหลกั

ของการดําเนนิการไมใชเนื้อไม ไดแก พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม 

 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลสภาพพื้นที่ปาไมและพื้นที่ไมใชปาไม โดยใชการแปลตคีวามภาพถาย

ดาวเทยีม ดวยสายตา รวมกับเทคนคิและวธิกีารทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร โดยมีการเปรยีบเทยีบกับ

ปที่ผานมาเปนรายภาคและรายจงัหวัด มีการสรุปเปนภาพรวมของประเทศเม่ือดําเนนิแลวเสร็จ ซ่ึงมีการ

นําไปใชประโยชนในการเปรยีบเทยีบพื้นที่ ทีเ่พ่ิมข้ึนหรอืลดลงของพื้นที่ปาไม 

 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

- 3,744,931.43 ไร 

  
 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 4 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที ่1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

จํานวนพื้นทีป่าไม (สํารวจจาก 

ภาพถายดาวเทยีม) 

3,744,931.43 

ไร 

-   

     
 

คําช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการท่ีไดดาํเนนิการ : 

                                        - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดาํเนนิงาน : 

                                        - 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : 

                                        - 

หลักฐานอางอิง : 

                                        - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 5 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที ่1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ความสําเร็จของการเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีปาไมของประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี :    1.2 จํานวนพ้ืนท่ีปาไมท่ีทวงคนืได-เขาครอบครอง 

คําอธบิาย : 

 พิจารณาจากผลการดําเนนิงานของจํานวนพื้นทีป่าไมทีท่วงคนืและเขาครอบครอง  

 จํานวนพื้นทีป่าไมที่ทวงคนืได – เขาครอบครอง หมายถงึ จํานวนพื้นที่ปาไมที่หนวยงานที่รับผิดชอบ หรอื 

เจาหนาที่ผูตรวจยดึ ไดแสดงการเขาครอบครองพื้นที่โดยการดําเนนิการตามมาตรา 25 แหง

พระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 ทีด่ําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

800 ไร 1,200 ไร 

  
 
 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

จํานวนพื้นทีป่าไมที่ทวงคนืได- 

เขาครอบครอง 

800 ไร -   

 
 

คําช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการท่ีไดดาํเนนิการ : 

                                        - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดาํเนนิงาน : 

                                        - 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 6 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : 

                                        - 

หลักฐานอางอิง : 

                                        - 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 7 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : การปลูกปาเศรษฐกจิในพ้ืนท่ีเอกสารสทิธิ ์

คําอธบิาย : 

 การปลกูปาเศรษฐกจิในพื้นที่เอกสารสทิธิ ์หมายถงึ การดําเนนิการปลกูไมยนืตน ที่เปนไมมีคาที่มีรอบตัดฟน

ยาว (10 ปข้ึนไป) ในที่ดนิของเอกชน ซ่ึงเปนที่ดนิกรรมสทิธิ์หรอืสทิธคิรอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผล

สรางรายไดจากไมที่ปลกู ทําใหเกดิการสรางอาชีพ พัฒนาความเปนอยูของประชาชน และสงผลตอความ

สมดุลของระบบนเิวศ 

 ผลการดําเนนิการสงเสรมิการปลูกปาตามโครงการสงเสรมิการปลกูตนไมเพื่อเศรษฐกจิ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ซ่ึงสนับสนุนกลาไม 200 ตน/ไร และเงนิทุนปลกูและบํารุง รวม 

5 ป เปนเงนิ 5,000 บาทตอไร เม่ือผานการตรวจรับรองผลการดําเนนิงานแลว ตองมีอัตราการรอดตาย 

เฉลี่ยรอยละ 90 ข้ึนไป ในปที่ 1-3  รอยละ 85 ข้ึนไป ในปที่ 4 และรอยละ 80 ข้ึนไป ในปที ่5 โดยใหปลูก

ตนไมรอบตัดฟนยาวในบัญชีรายช่ือพันธุไมตามโครงการฯ ทีก่รมปาไมกําหนด 

 ข้ันตอนและแนวทางการปลกูไมเศรษฐกจิ ไดแก คัดเลอืกพื้นที่ เตรยีมพื้นที่ เตรยีมชนดิพันธุไมที่มีความ

เหมาะสมกับพื้นทีแ่ละตรงกับความตองการของผูเขารวมโครงการ  สอดคลองตามหลักวชิาการ และปลกูใน

ฤดกูาลที่เหมาะสม บัญชีรายช่ือพันธุไม ไดแก กระซิก, กระพ้ีเขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ, กันเกรา, 

เค่ียม, เค่ียมคะนอง, จําปาปา, ชิงชัน,  แดง, ตะเคียนชันตาแมว, ตะเคียนทอง, ตะเคียนหนิ, ตะแบกนา, 

ตะแบกเลอืด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสอืโครง, ประดูปา 

 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

- จัดทําทะเบยีนเกษตรกรเขารวมโครงการ 300 ไร 

จํานวน 180 ไร  

- เตรยีมกลาไม จํานวน 36,000 กลา  
 
 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 8 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

การปลกูปาเศรษฐกจิในพื้นที ่ - จัดทําทะเบยีนเกษตรกร 300 ไร   

เอกสารสทิธิ ์ เขารวมโครงการ จํานวน    

 180 ไร    

 - เตรยีมกลาไม จํานวน 60,000 กลา   

 36,000 กลา    
 
 

คําช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการท่ีไดดาํเนนิการ : 

          สวนสงเสรมิการปลกูปา รวบรวมขอมูลจากคําขอผูเขารวมโครงการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกจิ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 จํานวน 300 ไร 

ปจจัยสนับสนุนตอการดาํเนนิงาน : 

          1. งบประมาณกจิกรรมโครงการสงเสรมิการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอม ระยะที่ 2  

          2. เจาหนาทีส่วนสงเสรมิการปลกูปา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : 

          ขาดพาหนะทีใ่ชปฏิบัตงิาน 

หลักฐานอางอิง : 

          1. คําขอของผูเขารวมโครงการสงเสรมิการปลกูตนไมเพื่อเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดลอม ระยะที่ 2 

          2. บัญชีกลาไมโครงการสงเสรมิการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 9 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : จํานวน Hotspot ท่ีลดลงในพ้ืนท่ีปาสงวน 

 จํานวนจดุความรอน (Hotspot) หมายถงึ จํานวนจดุความรอน (Hotspot) ที่เกดิข้ึนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิโดย

ใชดาวเทยีมระบบ Modis ในการตรวจหาจดุความรอนจากไฟปา โดยกรมปาไม ไดประสานขอรับขอมูลจุด

ความรอน (Hotspot) จากองคการบรหิารการบนิและอวกาศแหงชาต ิ(NASA) ประเทศสหรัฐอเมรกิา ใน

รูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรองขอมูลจุดความรอนที่เกดิข้ึนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิเพื่อแจงเตอืน

ผานทางเว็บไซตสวนควบคุมไฟปา กรมปาไม www.forest.go.th/wildfire และ Application Line ไปยังหนวย

สงเสรมิการควบคุมไฟปาและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชในการดําเนนิงานควบคุมไฟปาตอไป 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

ต่ํากวา 9 จดุ ต่ํากวา 13 จุด 

  
 
 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

จํานวน Hotspot ที่ลดลงใน 

พื้นที่ปาสงวน 

ต่ํากวา 9 จดุ -   

 
 

คําช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการท่ีไดดาํเนนิการ : 

                                        - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดาํเนนิงาน : 

                                        - 

 

 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 10 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : 

                                        - 

หลักฐานอางอิง : 

                                        - 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 11 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : ระดบัความสําเร็จของการดําเนนิงานกจิกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน 

คําอธบิาย : 

 พิจารณาจากการตรวจสอบพื้นทีต่ามคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (ปชช.2) จํานวน 50 หมูบาน

การจดัทําโครงการปาชุมชน (ปชช.3) จํานวน 50 หมูบาน การสรางความรูความเขาใจ จํานวน 50 หมูบาน 

และการบรหิารจัดการพื้นทีโ่ดยการสนับสนุนจากภาครฐั จํานวน 2 หมูบาน 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

ดําเนนิการได 40% ของแผนงาน ดําเนนิการได 100% ของแผนงาน 

  
 
 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

ระดับความสําเร็จของการ - การตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอ 32 หมูบาน   

ดําเนนิงานกจิกรรมสงเสรมิ อนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน    

การจดัการปาชุมชน (ปชช.2) 50 หมูบาน    

 - การจัดทําโครงการปาชุมชน 6 หมูบาน   

 (ปชช.3) 50 หมูบาน    

 - การสรางความรูความเขาใจ 42 หมูบาน   

 - การบรหิารจัดการพื้นที ่ 2 หมูบาน   

 โดยการสนับสนนุจากภาครฐั    

 2 หมูบาน    
 
 

  

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 12 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

คําช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการท่ีไดดาํเนนิการ :           

          สวนจัดการปาชุมชน รวบรวมขอมูลการจดัตัง้ปาชุมชนใหกรมปาไมทราบ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดาํเนนิงาน : 

          1. แผนงานยุทธศาสตรอนุรกัษ ฟนฟู และปองกนัทรัพยากรธรรมชาต ิโครงการปกปองผืนปา และ    

รวมพัฒนา  ปาไมใหย่ังยืน กจิกรรมหลักฟนฟูและดูแลรกัษาทรัพยากรธรรมชาต ิกจิกรรมสงเสรมิการจัดการ  

ปาชุมชน 

          2. เจาหนาทีส่ํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

          3. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : 

          ขาดอัตรากําลัง (ขาราชการประจําสวน) 

หลักฐานอางอิง : 

          1. หนังสอืสํานกัจดัการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีดวนที่สุด ที่ ทส 1634.3/668 ลงวันที่ 6 

มีนาคม 2561 เรื่อง แผนปฏิบัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กจิกรรมหลกัฟนฟูและดแูลรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ 

กจิกรรมสงเสรมิการจัดการปาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 13 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ระดบัความสําเร็จของการดําเนนิงานกจิกรรมโครงการพัฒนาปาไม 

                  อันเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

คําอธบิาย : 

          ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรบังบประมาณ 30,000 บาท เพื่อเปนงานอํานวยการและประสานการ

ดําเนนิงานโครงการตาง ๆ 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

ดําเนนิการได 40% ของแผนงาน ดําเนนิการได 100% ของแผนงาน 

  
 
 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

ระดับความสําเร็จของการ ดําเนนิการได 40% ดําเนนิการได 40%   

ดําเนนิงานกจิกรรมโครงการ ของแผนงาน ของแผนงาน   

พัฒนาปาไมอันเนื่องมาจาก     

พระราชดาํร ิ     
 
 

คําช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการท่ีไดดาํเนนิการ :           

          ไดรับแผนเพื่อเปนงานอํานวยการและประสานการดําเนนิงานโครงการฯ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดาํเนนิงาน : 

          งบประมาณที่ไดรับจากกรมปาไม 

 

 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 14 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : 

                                        - 

หลักฐานอางอิง : 

                                        - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 15 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 : จํานวนการจัดหาท่ีดนิใหผูยากไร 

                  6.1 พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาต ิ

คําอธบิาย : 

 พื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิหมายถงึ ปาสงวนแหงชาตทิี่ไดรบัการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่นิทํากนิใหชุมชน ซ่ึง

เปนเปาหมายแผนปฏิบตังิานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปาหมาย 4,000 ไร โดยทําการสํารวจ และ

ตรวจสอบขอมูลแปลงทีด่นิของราษฎร ทบทวนขอมูลใหถูกตอง ครบถวน ตามบัญชีรายช่ือ และผังแปลงทีด่นิ 

ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดนิและปาไม ในบรเิวณพื้นที่ดําเนนิการ เพื่อใหไดขอมูลพรอมรองรับการจัด

ที่ดนิภายใตการดําเนนิงานของอนกุรรมการจดัหาทีด่ิน วัดผลการดําเนนิงานจากจํานวนพื้นที่(ไร) ที่

คณะอนุกรรมการนโยบายทีด่นิจงัหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

1,600 ไร 4,000 ไร 

  
 
 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

จํานวนการจัดหาที่ดนิให 1,600 ไร 3,216-1-41 ไร   

ผูยากไร (พื้นที่ปาสงวนแหงชาต)ิ     
 
 

คําช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการท่ีไดดาํเนนิการ :           

          สวนจัดการทีด่นิปาไม รวบรวมสรุปผลการปฏิบัตงิานใหกรมปาไมทราบ จํานวน 3,216-1-41 ไร 

 

 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 16 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

ปจจัยสนับสนุนตอการดาํเนนิงาน : 

          1. แผนงานบรูณาการจัดการปญหาทีด่นิทํากนิ โครงการจัดหาที่ดนิใหประชาชนผูดอยโอกาสอยางทั่วถงึ

และเปนธรรม กจิกรรมหลกัตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาทีด่นิทํากนิใหชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิและการบรกิาร 

ดานการอนุญาตในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิกจิกรรมตรวจสอบพื้นทีป่าสงวนแหงชาตเิพื่อการจัดหาทีด่นิทํากนิให 

ชุมชน 

          2. เจาหนาทีส่ํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

          3. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : 

          ขาดอัตรากําลังเจาหนาที ่(มีไมเพียงพอตอการปฏิบัตงิาน) 

หลักฐานอางอิง : 

          1. หนังสอืกรมปาไม ดวนที่สดุ ที่ ทส 1603.1/3881 ลงวันที่ 2 พฤศจกิายน 2560 เรื่อง ขอสง 

แผนปฏิบัตงิานและแผนการใชจายเงนิ (ปม.101-104) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          2. หนงัสอืสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีดวนที่สุด ที่ ทส 1634.2/679 ลงวันที่ 7 

มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานกจิกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดนิทํากนิใหชุมชนในพื้นที ่

ปาสงวนแหงชาตแิละการบรกิารดานการอนุญาต ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 17 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 : จํานวนการจัดหาท่ีดนิใหผูยากไร 

                  6.2 พ้ืนท่ีปาไมถาวร 

คําอธบิาย : 

 พื้นที่ปาไมถาวร หมายถงึ พื้นทีท่ี่กําหนดใหรกัษาไวเปนปาไมตามมตคิณะรัฐมนตร ีเม่ือวันที่ 14 พฤศจกิายน 

2504 หลังจากนัน้มีการสํารวจและพิจารณาตามข้ันตอนของการจําแนกประเภททีด่นิ โดยใชขอมูลกลุมดนิ 

ชนดิดนิ ความเหมาะสมของดนิ การถอืครองทีด่นิ การใชประโยชนในพื้นทีท่ี่ถกูจําแนกไวประกอบการ

พิจารณาวามีพื้นที่สวนใดทีจ่ะรกัษาไวเปนปาไมถาวรของชาต ิหรอืสวนใดจะจําแนกเปนที่จดัสรร เสนอ

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบตอไป และในสวนที่มีมตใิหรกัษาไวเปนปาไมถาวร พื้นทีด่ังกลาวจะถกูสงมอบให     

กรมปาไมเพื่อดําเนนิการตามระเบยีบและกฎหมายที่เกีย่วของตอไป พื้นที่ปาไมถาวรที่ดําเนนิการนี้เปนพื้นที่

ตามโครงการสํารวจตรวจสอบจัดทําขอมูลทีด่นิ และแผนที่ขอบเขตทีด่นิในพื้นที่ปาไมถาวรที่ไดรับงบประมาณ

ในป พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน เพื่อใชในการบรหิารจัดการทรัพยากร

ที่ดนิและปาไมในพื้นที่ปาไมถาวรไดอยางเปนระบบและลดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากร

ที่ดนิและปาไมระหวางรฐักับราษฎรในพื้นที่ปาไมถาวร โดยมีการดําเนนิการสํารวจตรวจสอบในขอบเขตพื้นที่

ปาไมถาวร ดงันี้ 

1.  สํารวจ ตรวจสอบสภาพปาและการใชทีด่นิในพื้นที่ปาไมถาวร เพื่อใหไดขอมูลจํานวนเนื้อที่ทัง้หมดของ

สภาพปาที่เหลอือยู และจํานวนเนื้อทีร่วมทัง้หมดของการใชที่ดนิในพื้นทีป่าไม 

2.  สํารวจการถอืครองพื้นทีป่าไมถาวรเพื่อใหไดขอมูลวาในการจําแนกการใชที่ดนิในพื้นที่ปาไมถาวรทัง้หมด

นัน้ ใครเปนผูใช/ครอบครอง ใชทําอะไร โดยทําการสํารวจ-รังวัดแปลงทีด่นิผูครอบครอง รวมถงึการ

สํารวจลกัษณะสภาพพื้นที ่

3.  สํารวจขอมูลขอเท็จจรงิสภาพพื้นทีต่าง ๆ ที่มีในพื้นที่ ทัง้นี้ นําขอมูลที่ไดมาพิจารณาตามกฎหมาย มติ

คณะรัฐมนตร ีและระเบยีบที่เกีย่วของเพื่อเสนอแผนการดําเนนิการเพื่อการบรหิารจัดการทรัพยากรที่ดนิ

และปาไมในพื้นที่ปาไมถาวรตอไป 

โดยวัดจากจํานวนพื้นที ่(ไร) ที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่รายงานผลการปฏิบัตงิานใหกรมปาไมทราบ 

 

 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 18 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

2,000 ไร 5,000 ไร 

  
 
 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

จํานวนการจัดหาที่ดนิให 2,000 ไร 4,407-2-61 ไร   

ผูยากไร (พื้นที่ปาไมถาวร)     
 
 

คําช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการท่ีไดดาํเนนิการ :           

          สวนจัดการทีด่นิปาไม รวบรวมสรุปผลการปฏิบัตงิานใหกรมปาไมทราบ จํานวน 4,407-2-61 ไร 

ปจจัยสนับสนุนตอการดาํเนนิงาน : 

          1. แผนงานบูรณาการจัดการปญหาทีด่นิทํากนิ โครงการสํารวจขอมูลเตรยีมการเพื่อจัดหาที่ดนิให 

ประชาชนผูดอยโอกาสอยางทั่วถงึและเปนธรรม กจิกรรมสํารวจทรัพยากรทีด่นิปาไมเพื่อจดัทําขอมูลทีด่นิและ 

แผนที่ขอบเขตทีด่นิในพื้นที่ปาไมถาวร 

          2. เจาหนาทีส่ํานักจัดการทรัพยากรปาไมที ่10 สาขาเพชรบุร ี

          3. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : 

          ขาดอัตรากําลังเจาหนาที ่(มีไมเพียงพอตอการปฏิบัตงิาน) 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 19 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

หลักฐานอางอิง : 

          1. หนังสอืกรมปาไม ดวนที่สดุ ที่ ทส 1603.1/3871 ลงวันที ่2 พฤศจกิายน 2560 เรื่อง ขอสง 

แผนปฏิบัตงิานและแผนการใชจายเงนิ (ปม.101-104) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          2. หนงัสอืสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีดวนที่สุด ที่ ทส 1634.2/720 ลงวันที่  

12 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบตังิานกจิกรรมสํารวจทรัพยากรทีด่นิและปาไม เพื่อจดัทํา 

ขอมูลที่ดนิและแผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ปาไมถาวร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          3. หนังสอืสํานกัจดัการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีดวนที่สุด ที่ ทส 1634.2/921 ลงวันที ่ 

29 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานกจิกรรมสํารวจทรัพยากรทีด่นิและปาไม เพื่อจดัทํา 

ขอมูลที่ดนิและแผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ปาไมถาวร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 20 
 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที่ 2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 : การพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 : การลดกระดาษ 

คําอธบิาย : 

1. กําหนดใหสวนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหมีประสทิธภิาพอยางนอยเดอืนละ 1 งาน/        

1 กจิกรรม เชน การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ ฯลฯ 

2. แนวทางการดําเนนิการพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิาน การลดกระดาษ ใหเริ่มดําเนนิการตัง้แตเดือน

ตุลาคม 2560 

3. การรายงานผล การลดกระดาษ ใหสวนราชการเริ่มรายงานผลหรอืรายงานความกาวหนาการดําเนนิการ 

ตัง้แตเดอืนตุลาคม 2560 และใหรายงานถงึเดอืนกันยายน 2561 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

งบประมาณที่ใชในการจดัซ้ือกระดาษ งบประมาณที่ใชในการจดัซ้ือกระดาษ 

ลดลงรอยละ 5 ลดลงรอยละ 10 
 
 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

จํานวนการจัดซ้ือกระดาษ งบประมาณที่ใชใน ในปงบประมาณ 2561   

 การจดัซ้ือกระดาษ (ต.ค.60-31 มี.ค.61)   

 ลดลงรอยละ 5 มีปรมิาณการสั่งซ้ือ   

  กระดาษทัง้สิ้น 70 รมี   

  รมีละ 120 บาท   

  เปนเงนิ 8,400 บาท   
 
หมายเหตุ  ในปงบประมาณ 2560 มีปรมิาณการสั่งซื้อกระดาษทัง้สิ้น 272 รมี 

 



รายงานผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 21 
 

272 

12 

 

66.02 X 100 

136.02 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(      ) รอบที่ 1 ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(         ) รอบที ่2 ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่30 กันยายน 2561 

คําช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการท่ีไดดาํเนนิการ :           

          1. สวนอํานวยการ เก็บรวบรวมขอมูลการสัง่ซ้ือกระดาษของแตละสวน รวบรวมรายงานกรมปาไมทราบ 

          2. แจงเวยีนแผนการลดกระดาษของกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหหนวยงานในสังกัด 

ทราบและปฏิบตั ิ

          3. ในปงบประมาณ 2560 มีปรมิาณการสั่งซ้ือกระดาษทัง้สิ้น 272 รมี แตชวง ตุลาคม 2560 ถงึ 

มีนาคม 2561 มีปรมิาณการสั่งซ้ือกระดาษทัง้สิ้น 70 รมี  

              (ในปงบประมาณ 2560 มีปรมิาณซ้ือกระดาษ            ตกเดอืนละ 22.67 รมี 

                6 เดอืนของป 60 ซ้ือกระดาษ (22.67 X 6) = 136.02 รมี 

                6 เดอืนของป 61 ซ้ือกระดาษ                    =   70 รมี 

                มีปรมิาณการสั่งซ้ือกระดาษลดลง 136.02-70 = 66.02  

                คิดเปน                           = 48.54% 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดาํเนนิงาน : 

          1. งบประมาณที่ไดรับจดัสรร 

          2. เครื่องมือ/อุปกรณ 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : 

                                        - 

หลักฐานอางอิง : 

          1. หนังสอืสํานกัจดัการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีดวนที่สุด ที่ ทส 1634.1/5007 ลงวันที ่ 

27 ตุลาคม 2560 เรื่อง แผนการลดกระดาษของกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          2. รายงานการขอซ้ือขอจาง ที ่ทส 1634.4/11 ลงวันที่ 21 ธนัวาคม 2560 สัง่ซ้ือกระดาษจํานวน 

40 รมี 

          3. รายงานการขอซ้ือขอจาง ที่ ทส 1634.1/22 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 สั่งซ้ือกระดาษจํานวน 

30 รมี 

 


