
รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 1 
 

สรุปผลการประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

(……………) รอบท่ี 1 (ต้ังแต 1 ตุลาคม 2560– 31 มนีาคม 2561)   (      ) รอบท่ี 2 (ต้ังแต 1 ตุลาคม 2560– 30 กันยายน 2561) 

องคประกอบ 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

การประเมนิ รอบ 12 เดอืน ผาน ไมผาน 

องคประกอบท่ี 1 1. ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นท่ีปาไมของประเทศ     

ประสทิธิภาพในการ 1. 1.1 จํานวนพื้นท่ีปาไม (สํารวจจากภาพถายดาวเทียม) 3,744,931.43 ไร N/A - - 

ดําเนนิงานตามหลัก 1. 1.2 จํานวนพื้นท่ีปาไมท่ีทวงคนืได-เขาครอบครอง 1,600 ไร 1,531-0-19   

ภารกจิพื้นฐาน 2. การปลูกปาเศรษฐกจิในพื้นท่ีเอกสารสทิธ์ิ 300 ไร 300 ไร   

(Function Base) 3. จํานวน Hotspot ท่ีลดลงในพื้นท่ีปาสงวน ตํ่ากวา 13 จุด 7 จุด   

 4. ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานกจิกรรม ระดับ 5 ระดับ 5   

 4. สงเสริมการจัดการปาชุมชน ดําเนินการได 100% ของแผนงาน ดําเนินการได 100% ของแผนงาน   

 5. ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานกจิกรรม ระดับ 5  ระดับ 5   

 5. โครงการพัฒนาปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการได 100% ของแผนงาน ดําเนินการได 100% ของแผนงาน   

องคประกอบท่ี 2  6. จํานวนการจัดหาท่ีดนิใหผูยากไร     

ประสทิธิภาพในการ 6. 6.1 พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ 4,000 ไร 3,216-1-41 ไร   

ดําเนนิงานตามหลัก 6. 6.2 พื้นท่ีปาไมถาวร 5,000 ไร 6,084-0-36 ไร   

ภารกจิยุทธศาสตร      

แนวทางปฏรูิป      

ภาครัฐ นโยบาย      

เรงดวน หรือภารกจิ      

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 2 
 

 

องคประกอบ 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

การประเมนิ รอบ 12 เดอืน ผาน ไมผาน 

ท่ีไดรับมอบหมาย      

เปนพเิศษ หรือการ      

บูรณาการการ      

ดําเนนิงานรวมกัน      

หลายหนวยงาน      

(Agenda Base)      

องคประกอบท่ี 4 7. การพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏบัิติงาน งบประมาณท่ีใชในการจดัซื้อกระดาษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ประสทิธิภาพในการ 7. กจิกรรม “การลดกระดาษ” ลดลง รอยละ 10 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน   

บริหารจัดการและ   2561)    

พัฒนานวัตกรรม   มปีริมาณส่ังซื้อกระดาษท้ังสิ้น   

ในการบริหาร   144 รีม รีมละ 120 บาท เปนเงนิ   

จัดการระบบงานฯ   17,280 บาท   

(Innovation Base)   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

   มปีริมาณส่ังซื้อกระดาษท้ังสิ้น   

   272 รีม รีมละ 120 บาท เปนเงนิ   

   32,640 บาท   

   งบประมาณในการจัดซื้อลดไป   

   รอยละ 47.06   

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 3 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 1 : 1.1 จํานวนพื้นที่ปาไม (สํารวจจากภาพถายดาวเทยีม) (ไร) 

คําอธบิาย : 

 พจิารณาจากพื้นที่ปาไม 4 จังหวัด ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใชภาพถายดาวเทยีม และรวมผล

การปลูกปาที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีโดยใชภาพถาย

ดาวเทยีมไทยโชต , ภาพถายดาวเทยีม landsat 8 และภาพถายดาวเทยีม sentinel-2 

 นยิามพื้นที่ปาไมที่ใชสําหรับการแปลตคีวามภาพถายดาวเทยีม เพื่อจัดทําขอมูลสภาพพื้นที่ปาไม หมายถึง 

พื้นที่ปกคลุมของพชืพรรณที่สามารถจําแนก ไดวาเปนไมยนืตนปกคลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 

3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินที่มอียูตามธรรมชาตทิี่ปรากฏลอมรอบดวยพื้นที่ที่

จําแนกไดวาเปนพื้นที่ปาไม โดยไมรวมถึงสวนยูคาลปิตัส หรอื พื้นที่ที่มตีนไม แตประเมนิไดวาผลผลติหลกั

ของการดําเนนิการไมใชเนื้อไม ไดแก พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม 

 การสํารวจและวเิคราะหขอมูลสภาพพื้นที่ปาไมและพื้นทีไ่มใชปาไม โดยใชการแปลตคีวามภาพถาย

ดาวเทยีม ดวยสายตา รวมกับเทคนคิและวธิกีารทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร โดยมกีารเปรยีบเทยีบกบั

ปที่ผานมาเปนรายภาคและรายจังหวัด มกีารสรุปเปนภาพรวมของประเทศเมื่อดําเนนิแลวเสร็จ ซึ่งมกีาร

นําไปใชประโยชนในการเปรียบเทยีบพื้นที่ ที่เพิ่มขึ้นหรอืลดลงของพื้นที่ปาไม 

 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

- 3,744,931.43 ไร 

  
 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 4 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

จํานวนพื้นที่ปาไม (สํารวจจาก 

ภาพถายดาวเทยีม) 

3,744,931.43 

ไร 

N/A   

     
 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

          พิจารณาจากพื้นที่ปาไม 4 จังหวัด โดยใชภาพถายดาวเทียมและรวมผลการปลูกปาที่อยูในความรับผิดชอบ

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีโดยใชภาพถายดาวเทยีม ซึ่งยังไมมขีอมูลการแปลภาพถาย                            

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

                                        - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

                                        - 

หลักฐานอางองิ : 

                                        - 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 5 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ :    1.2 จํานวนพื้นท่ีปาไมท่ีทวงคืนได-เขาครอบครอง 

คําอธบิาย : 

 พจิารณาจากผลการดําเนินงานของจํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคนืและเขาครอบครอง  

 จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคนืได – เขาครอบครอง หมายถึง จํานวนพื้นที่ปาไมที่หนวยงานที่รับผิดชอบ หรอื 

เจาหนาที่ผูตรวจยดึ ไดแสดงการเขาครอบครองพื้นที่โดยการดําเนนิการตามมาตรา 25 แหง

พระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

800 ไร 1,600 ไร 

  
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคนืได- 

เขาครอบครอง 

1,600 ไร 1,531-0-19 ไร   

 
 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

          พิจารณาจากผลการดําเนินงานของจํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนไดและเขาครอบครอง หมายถึง จํานวน

พื้นที่ปาไมที่หนวยงานรับผิดชอบ หรือเจาหนาที่ผูตรวจยึด ไดแสดงการเขาครอบครองพื้นที่โดยการดําเนินการ

ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 ที่ดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561                                      



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 6 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

          - นโยบายของผูบริหาร 

          - การประสานความรวมมอืของหนวยงานตาง ๆ 

          - การปฏบิัตติามกฎหมายของประชาชน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

          - ความขัดแยงระหวางเจาหนาที่กับประชาชนที่ทําผิดกฎหมาย 

          - ขาดความรวมมือจากหนวยงานสนับสนุน 

หลักฐานอางองิ : 

          หนังสือสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี ที่ ทส 1634.4/3154 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 

พ.ศ. 2561 เรื่อง การดําเนินการตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 รายงาน

ผลรวมสะสมของการดําเนินการรื้อถอน/ทําลาย ที่เสร็จสิ้นแลว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 10 คดี 

13 แปลง เนื้อที่ 1,531-0-19 ไร 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 7 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 2 : การปลูกปาเศรษฐกจิในพื้นท่ีเอกสารสทิธิ์ 

คําอธบิาย : 

 การปลูกปาเศรษฐกจิในพื้นที่เอกสารสทิธิ์ หมายถงึ การดําเนนิการปลูกไมยนืตน ที่เปนไมมคีาทีม่รีอบตัดฟน

ยาว (10 ปขึ้นไป) ในที่ดนิของเอกชน ซึ่งเปนที่ดนิกรรมสทิธิ์หรอืสทิธคิรอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผล

สรางรายไดจากไมที่ปลูก ทําใหเกดิการสรางอาชีพ พัฒนาความเปนอยูของประชาชน และสงผลตอความ

สมดุลของระบบนเิวศ 

 ผลการดําเนนิการสงเสรมิการปลูกปาตามโครงการสงเสรมิการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกจิ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสนับสนุนกลาไม 200 ตน/ไร และเงนิทุนปลูกและบํารุง รวม 

5 ป เปนเงนิ 5,000 บาทตอไร เมื่อผานการตรวจรับรองผลการดําเนินงานแลว ตองมอีัตราการรอดตาย 

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

ตนไมรอบตัดฟนยาวในบัญชีรายช่ือพันธุไมตามโครงการฯ ที่กรมปาไมกําหนด 

 ขัน้ตอนและแนวทางการปลูกไมเศรษฐกจิ ไดแก คัดเลอืกพื้นที่ เตรยีมพื้นที่ เตรยีมชนดิพันธุไมที่มคีวาม

เหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความตองการของผูเขารวมโครงการ  สอดคลองตามหลักวชิาการ และปลูกใน

ฤดูกาลที่เหมาะสม บัญชีรายช่ือพันธุไม ไดแก กระซกิ, กระพี้เขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ, กันเกรา, 

เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, จําปาปา, ชิงชัน,  แดง, ตะเคยีนชันตาแมว, ตะเคยีนทอง, ตะเคยีนหนิ, ตะแบกนา, 

ตะแบกเลอืด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสอืโครง, ประดูปา 

 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

- จัดทําทะเบยีนเกษตรกรเขารวมโครงการ 300 ไร 

จํานวน 180 ไร  

- เตรยีมกลาไม จํานวน 36,000 กลา  
 
 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 8 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

การปลูกปาเศรษฐกจิในพื้นที ่ 300 ไร 300 ไร   

เอกสารสทิธิ์     
 
 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

          สวนสงเสรมิการปลูกปา ปฏบิัตกิจิกรรมโครงการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกจิ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 /1. ประชาสัมพันธและจัดทําทะเบยีนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

สิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 /2. ใหคําแนะนําทางวิชาการดานการปลูกและบํารุงรักษาปา 

สิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 /3. สนับสนุนกลาไมคุณภาพแกเกษตรกร จํานวน 200 กลา/ไร 

สิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 /4. สนับสนุนเงนิทุนแกเกษตรกรปที่ 1 (ป 2561) ในอัตราไรละ 1,000 บาท 

สิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 /5. ดําเนนิการตามพื้นที่เปาหมาย 300 ไร จากเกษตรกร 18 ราย 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

          1. งบประมาณกจิกรรมโครงการสงเสรมิการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดลอม ระยะที่ 2  

          2. ผูปฏบิัตงิาน 

          3. เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

                                        - 

หลักฐานอางองิ : 

          1. คําขอของผูเขารวมโครงการสงเสรมิการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 

          2. บัญชีกลาไมโครงการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 

          3. การจายเงนิสนับสนุนแกเกษตรกร 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 9 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 3 : จํานวน Hotspot ท่ีลดลงในพื้นท่ีปาสงวน 

คําอธบิาย : 

 จํานวนจุดความรอน (Hotspot) หมายถงึ จํานวนจุดความรอน (Hotspot) ที่เกดิขึ้นในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิโดย

ใชดาวเทยีมระบบ Modis ในการตรวจหาจุดความรอนจากไฟปา โดยกรมปาไม ไดประสานขอรับขอมูลจุด

ความรอน (Hotspot) จากองคการบรหิารการบนิและอวกาศแหงชาต ิ(NASA) ประเทศสหรัฐอเมรกิา ใน

รูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรองขอมูลจุดความรอนที่เกดิขึ้นในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เพื่อแจงเตอืน

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

สงเสรมิการควบคุมไฟปาและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชในการดําเนินงานควบคุมไฟปาตอไป 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ต่ํากวา 9 จุด ต่ํากวา 13 จุด 

  
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

จํานวน Hotspot ที่ลดลงใน 

พื้นที่ปาสงวน 

ต่ํากวา 13 จุด 7 จุด   

 
 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

          1. แหลงขอมูล ฐานขอมูลจุดความรอน ระบบจัดเก็บและสบืคนขอมูลจุดความรอนจากภาพถายดาวเทยีม  

ระบบ MODIS และระบบ VIIRS ในพื้นที่ประเทศไทย  

          2. เมื่อไดรับขอมูลจากระบบ เจาหนาที่หนวยสงเสรมิการควบคุมไฟปา จะเขาตรวจสอบตามจุดพกิัด  

ที่ไดรับขอมูล หากเปนการเกดิไฟปาก็เขาดําเนนิการดับไฟ 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 10 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

          หนวยงานตาง ๆ ใหความสําคัญในการรวมมือในการดับไฟปา ทั้งหนวยงานกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาต ิ

สัตวปา และพันธุพืช องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และเครือขายความรวมมือ ในการควบคุมไฟปา

กระจายตามอําเภอตาง ๆ  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

          บางครัง้จุดพกิัดเกดิความรอนอยูบนภูเขาสูง ยากตอการเขาถงึทําใหไฟปาลุกลามในวงกวาง 

หลักฐานอางองิ : 

          1. https://wildfire.forest.go.th 

          2. 47P 0571562E 1398853N บานหุบเฉลา ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

          3. 47P 0567119E 1400302N บานโปงแย ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

          4. 47P 0572892E 1430375N บานหนองเกตุ ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี 

          5. 47P 0583003E 1458716N บานสระสี่มุม ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง  

จังหวัดเพชรบุรี 

          6. 47P 0581920E 1458602N บานสระสี่มุม ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง  

จังหวัดเพชรบุรี 

          7. 47P 0565128E 1456898N บานลิ้นชาง ตําบลยางน้ํากลดัเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง  

จังหวัดเพชรบุร ี 

          8. 47P 0563632E 1419211N บานหนองมะคา ตําบลสองพี่นอง อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุร ี 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 11 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกจิกรรมสงเสรมิการจัดการปาชุมชน 

คําอธบิาย : 

 พจิารณาจากการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (ปชช.2) จํานวน 50 หมูบาน

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

และการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ จํานวน 2 หมูบาน 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ดําเนนิการได 40% ของแผนงาน ดําเนนิการได 100% ของแผนงาน 

  
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

ระดับความสําเร็จของการ - การตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอ 50 หมูบาน   

ดําเนนิงานกจิกรรมสงเสรมิ อนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน    

การจัดการปาชุมชน (ปชช.2) 50 หมูบาน    

 - การจัดทําโครงการปาชุมชน 50 หมูบาน   

 (ปชช.3) 50 หมูบาน    

 - การสรางความรูความเขาใจ 50 หมูบาน   

 - การบริหารจัดการพื้นที่ 2 หมูบาน   

 โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ    

 2 หมูบาน    
 
 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 12 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

          - กจิกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน งานที่ปฏบิัต ิคอื 

             1. การตรวจสอบพื้นที่ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (ปชช.2) 

             2. การจัดทําโครงการปาชุมชน (ปชช.3) 

             3. การสรางความรูความเขาใจ 

          - การบรหิารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ คอืการสนับสนุนเงนิอุดหนุน เพื่อใหหมูบาน 

ปาชุมชน จัดทํากจิกรรมตางๆ  ในการบริหารจัดการปาไม 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

          1. แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

          2. หมูบานตามโครงการจัดการปาชุมชน 

          3. เจาหนาทีผู่ปฏบิัตงิาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

                                        - 

หลักฐานอางองิ : 

          การรายงานผลการปฏบิัตงิาน กจิกรรมสงเสรมิการจัดการปาชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 13 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกจิกรรมโครงการพัฒนาปาไม 

                  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คําอธบิาย : 

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

ดําเนนิงานโครงการตาง ๆ 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ดําเนนิการได 40% ของแผนงาน ดําเนนิการได 100% ของแผนงาน 

  
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

ระดับความสําเร็จของการ ดําเนนิการได 100% ดําเนนิการได 100%   

ดําเนนิงานกจิกรรมโครงการ ของแผนงาน ของแผนงาน   

พัฒนาปาไมอันเนื่องมาจาก     

พระราชดําริ     
 
 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

          งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จากแผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวิต 

ที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กจิกรรมหลักสงเสริมและพัฒนา 

การปาไม กจิกรรมโครงการพัฒนาปาไมอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิใชเพื่อเปนงานอํานวยการและประสาน 

การดําเนนิงานโครงการตาง ๆ  

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 14 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

          งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

                                        - 

หลักฐานอางองิ : 

          ปม (101-104) กิจกรรมโครงการพัฒนาปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 15 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดที่ 6 : จํานวนการจัดหาที่ดินใหผูยากไร 

                  6.1 พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

คําอธบิาย : 

 พื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิหมายถงึ ปาสงวนแหงชาตทิี่ไดรับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดนิทํากนิใหชุมชน ซึ่ง

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

ตรวจสอบขอมูลแปลงที่ดนิของราษฎร ทบทวนขอมูลใหถูกตอง ครบถวน ตามบญัชีรายช่ือ และผังแปลงที่ดนิ 

ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดนิและปาไม ในบรเิวณพื้นที่ดําเนนิการ เพื่อใหไดขอมูลพรอมรองรับการจัด

ที่ดนิภายใตการดําเนนิงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดนิ วัดผลการดําเนนิงานจากจํานวนพื้นที่(ไร) ที่

คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) พจิารณาเห็นชอบ  

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

1,600 ไร 4,000 ไร 

  
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

จํานวนการจัดหาที่ดนิให 4,000 ไร 3,216-1-41 ไร   

ผูยากไร (พื้นที่ปาสงวนแหงชาต)ิ     
 
 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :           

          สวนจัดการที่ดนิปาไม รวบรวมสรุปผลการปฏิบัตงิานใหกรมปาไมทราบ จํานวน 3,216-1-41 ไร 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 16 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

          1. แผนงานบูรณาการจัดการปญหาที่ดนิทํากนิ โครงการจัดหาที่ดนิใหประชาชนผูดอยโอกาสอยางทั่วถงึ

และเปนธรรม กิจกรรมหลักตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดนิทํากนิใหชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และการบรกิาร 

ดานการอนุญาตในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิกจิกรรมตรวจสอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาตเิพื่อการจัดหาที่ดนิทํากนิให 

ชุมชน 

          2. เจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

          3. ยานพาหนะ เครื่องมอื/อุปกรณ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

          ขาดอัตรากําลังเจาหนาที่ (มไีมเพยีงพอตอการปฏบิัตงิาน) 

หลักฐานอางองิ : 

          1. หนังสอืกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1603.1/3881 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอสง 

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

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

มนีาคม 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดนิทํากนิใหชุมชนในพื้นที ่

ปาสงวนแหงชาติและการบรกิารดานการอนุญาต ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 17 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดที่ 6 : จํานวนการจัดหาที่ดินใหผูยากไร 

                  6.2 พื้นที่ปาไมถาวร 

คําอธบิาย : 

 พื้นที่ปาไมถาวร หมายถงึ พื้นที่ที่กําหนดใหรักษาไวเปนปาไมตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 14 พฤศจกิายน 

2504 หลังจากนั้นมกีารสํารวจและพจิารณาตามขัน้ตอนของการจําแนกประเภทที่ดนิ โดยใชขอมูลกลุมดนิ 

ชนดิดนิ ความเหมาะสมของดนิ การถอืครองที่ดนิ การใชประโยชนในพื้นที่ที่ถูกจําแนกไวประกอบการ

พจิารณาวามพีื้นที่สวนใดที่จะรักษาไวเปนปาไมถาวรของชาต ิหรอืสวนใดจะจําแนกเปนที่จัดสรร เสนอ

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบตอไป และในสวนที่มีมตใิหรักษาไวเปนปาไมถาวร พื้นที่ดังกลาวจะถูกสงมอบให     

กรมปาไมเพื่อดําเนนิการตามระเบยีบและกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป พื้นที่ปาไมถาวรที่ดําเนนิการนี้เปนพื้นที่

ตามโครงการสํารวจตรวจสอบจัดทําขอมูลที่ดนิ และแผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ปาไมถาวรที่ไดรับงบประมาณ

ในป พ.ศ. 2561 โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหมฐีานขอมูลที่เปนปจจุบัน เพื่อใชในการบรหิารจัดการทรัพยากร

ที่ดนิและปาไมในพื้นที่ปาไมถาวรไดอยางเปนระบบและลดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากร

ที่ดนิและปาไมระหวางรัฐกับราษฎรในพื้นที่ปาไมถาวร โดยมกีารดําเนนิการสํารวจตรวจสอบในขอบเขตพื้นที่

ปาไมถาวร ดังนี้ 

1.  สํารวจ ตรวจสอบสภาพปาและการใชที่ดนิในพื้นที่ปาไมถาวร เพื่อใหไดขอมูลจํานวนเนื้อที่ทัง้หมดของ

สภาพปาที่เหลอือยู และจํานวนเนื้อที่รวมทั้งหมดของการใชที่ดนิในพื้นที่ปาไม 

2.  สํารวจการถอืครองพื้นที่ปาไมถาวรเพื่อใหไดขอมูลวาในการจําแนกการใชที่ดนิในพื้นที่ปาไมถาวรทัง้หมด

นัน้ ใครเปนผูใช/ครอบครอง ใชทําอะไร โดยทําการสํารวจ-รังวัดแปลงที่ดนิผูครอบครอง รวมถึงการ

สํารวจลักษณะสภาพพื้นที ่

3.  สํารวจขอมูลขอเท็จจรงิสภาพพื้นที่ตาง ๆ ที่มใีนพื้นที่ ทัง้นี้ นําขอมูลที่ไดมาพิจารณาตามกฎหมาย มติ

คณะรัฐมนตร ีและระเบยีบที่เกี่ยวของเพื่อเสนอแผนการดําเนนิการเพื่อการบรหิารจัดการทรัพยากรที่ดนิ

และปาไมในพื้นที่ปาไมถาวรตอไป 

โดยวัดจากจํานวนพื้นที่ (ไร) ที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่รายงานผลการปฏบิัตงิานใหกรมปาไมทราบ 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 18 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

2,000 ไร 5,000 ไร 

  
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

จํานวนการจัดหาที่ดนิให 5,000 ไร 6,084-0-36 ไร   

ผูยากไร (พื้นที่ปาไมถาวร)     
 
 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :           

          สวนจัดการที่ดนิปาไม รวบรวมสรุปผลการปฏิบัตงิานใหกรมปาไมทราบ จํานวน 6,084-0-36 ไร 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

          1. แผนงานบูรณาการจัดการปญหาที่ดนิทํากนิ โครงการสํารวจขอมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดนิให 

ประชาชนผูดอยโอกาสอยางทั่วถงึและเปนธรรม กจิกรรมสํารวจทรัพยากรที่ดนิปาไมเพื่อจัดทําขอมูลที่ดนิและ 

แผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ปาไมถาวร 

          2. เจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

          3. ยานพาหนะ เครื่องมอื/อุปกรณ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

          ขาดอัตรากําลังเจาหนาที่ (มไีมเพยีงพอตอการปฏบิัตงิาน) 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 19 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

หลักฐานอางองิ : 

          1. หนังสอืกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1603.1/3871 ลงวันที่ 2 พฤศจกิายน 2560 เรื่อง ขอสง 

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

          2. หนังสอืสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีดวนที่สุด ที่ ทส 1634.2/399 ลงวันที่  

7 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏบิัตงิานกิจกรรมสํารวจทรัพยากรที่ดินและปาไม เพื่อจัดทําขอมูล 

ที่ดนิและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปาไมถาวร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

         3. หนังสอืสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีดวนที่สุด ที่ ทส 1634.2/720 ลงวันที่  

12 มนีาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏบิัตงิานกจิกรรมสํารวจทรัพยากรที่ดนิและปาไม เพื่อจัดทําขอมูล 

ที่ดนิและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปาไมถาวร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          4. หนังสอืสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีดวนที่สุด ที่ ทส 1634.2/921 ลงวันที่  

29 มนีาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏบิัตงิานกจิกรรมสํารวจทรัพยากรที่ดนิและปาไม เพื่อจัดทําขอมูล 

ที่ดนิและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปาไมถาวร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          5. หนังสอืสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีดวนที่สุด ที่ ทส 1634.2/3041 ลงวันที่ 

26 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมสํารวจทรัพยากรที่ดินและปาไม เพื่อจัดทําขอมูล 

ที่ดนิและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปาไมถาวร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 20 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดที่ 7 : การพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิัติงาน 

ตัวชี้วัดที่ 7 : การลดกระดาษ 

คําอธบิาย : 

1. กําหนดใหสวนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหมปีระสทิธภิาพอยางนอยเดอืนละ 1 งาน/         

    1 กจิกรรม เชน การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ ฯลฯ 

2. แนวทางการดําเนนิการพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน การลดกระดาษ ใหเริ่มดําเนนิการตัง้แตเดอืน    

    ตุลาคม 2560 

3. การรายงานผล การลดกระดาษ ใหสวนราชการเริ่มรายงานผลหรอืรายงานความกาวหนาการดําเนินการ  

    ตัง้แตเดอืนตุลาคม 2560 และใหรายงานถงึเดอืนกันยายน 2561 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อกระดาษ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อกระดาษ 

ลดลงรอยละ 5 ลดลงรอยละ 10 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

จํานวนการจัดซื้อกระดาษ งบประมาณที่ใชใน ในปงบประมาณ 2561   

 การจัดซื้อกระดาษ (ต.ค.60-30 ก.ย.61)   

 ลดลงรอยละ 10 มปีรมิาณการสั่งซื้อ   

  กระดาษทัง้สิ้น 144 รีม   

  รมีละ 120 บาท   

  เปนเงนิ 17,280 บาท   
 
หมายเหตุ  ในปงบประมาณ 2560 มปีริมาณการส่ังซื้อกระดาษท้ังสิ้น 272 รีม 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 21 
 

17,280x100

32,640 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

คําชี้แจงการปฏบิตังิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :           

          1. สวนอํานวยการ เก็บรวบรวมขอมูลการสั่งซื้อกระดาษของแตละสวน รวบรวมรายงานกรมปาไมทราบ 

          2. แจงเวียนแผนการลดกระดาษของกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหหนวยงานในสังกัด 

ทราบและปฏบิัติ 

          3. ในปงบประมาณ 2560 มปีรมิาณการสั่งซื้อกระดาษทัง้สิ้น 272 รมี รมีละ 120 บาท เปนเงิน  

32,640 บาท 

          4. ในปงบประมาณ 2561 มปีรมิาณการสั่งซื้อกระดาษทัง้สิ้น 144 รมี รมีละ 120 บาท เปนเงิน  

17,280 บาท 

              มปีรมิาณการสั่งซื้อกระดาษลดลง                             = 52.94% 

                                                                             ลดไป  = 47.06%                       

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

          1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

          2. เครื่องมอื/อุปกรณ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

                                        - 

หลักฐานอางองิ : 

          1. หนังสอืสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีดวนที่สุด ที่ ทส 1634.1/5007 ลงวันที่  

27 ตุลาคม 2560 เรื่อง แผนการลดกระดาษของกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          2. รายงานการขอซื้อขอจาง ที่ ทส 1634.4/11 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 สั่งซื้อกระดาษจํานวน 

40 รมี 

          3. รายงานการขอซื้อขอจาง ที่ ทส 1634.1/22 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 สั่งซื้อกระดาษจํานวน 

30 รมี 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 22 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

(     ) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

          4. รายงานการขอซื้อขอจาง ที่ ทส 1634.6/63 ลงวันที่ 11 มถิุนายน 2561 สั่งซื้อกระดาษจํานวน 

40 รมี 

          5. รายงานการขอซื้อขอจาง ที่ ทส 1634.2/65 ลงวันที่ 25 มถิุนายน 2561 สั่งซื้อกระดาษจํานวน 

30 รมี 

          6. รายงานการขอซื้อขอจาง ที่ ทส 1634.1/96 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 สั่งซื้อกระดาษจํานวน 

4 รมี 

 


