
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : 1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากพ้ืนที่ปุาไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

 นิยามพ้ืนที่ปุาไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปุาไม้ หมายถึง พื้นท่ี    
ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และ
หมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ปุาไม้ โดย  
ไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่
วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปุาไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ปุาไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วย
สายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและ
รายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเม่ือด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
พ้ืนที่ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ 

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมปุาไม้จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 

 เปูาหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นท่ีปุาเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 
25 และพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ปุาชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟู
ปุาต้นน้ าเพิ่มข้ึน 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3,707,354.17 ไร่ 3,744,802.20 ไร่ 3,782,250.22 ไร่ 
   

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นที่ปุาไม้ - ส ารวจจาก 
ภาพถ่ายดาวเทียม 

7,904,837.43 ไร่ 100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          ข้อมูลสภาพพ้ืนทีป่าุไม้ของจังหวัดเพชรบุรี จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์ จงัหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
                                        - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
                                        - 
หลักฐานอ้างอิง : 
          ผลการด าเนินงานวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลสภาพพ้ืนทีป่าุไม้ พ.ศ. 2560-2561 โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่
ปุาไม้ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

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

 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,600 ไร่ 1,680 ไร่ 1,760 ไร่ 
   

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

พ้ืนที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ 
(เข้าครอบครอง) 

1,027.333 ไร่ 50 คะแนน 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          ด าเนนิการรือ้ถอนพืชผลอาสนิ (ยางพารา) ในพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก และด าเนินการในการฟื้นฟูสภาพปุาต่อไป  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
          ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
          ขัน้ตอนกระบวนการมีหลายข้ันตอน ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
หลักฐานอ้างอิง : 
          หนงัสอืส านกัจัดการทรัพยากรปาุไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี ที่ ทส 1634.4/3129 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง 
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
ค าอธิบาย : 

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

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดปุาอ่ืนใดเป็นปุาสงวนแห่งชาติเพ่ือรักษาสภาพปุาไม้ ของปุาหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง ซึ่งต้องมีแผนทีแ่สดงแนวเขตปุาท่ีก าหนดเป็นปุาสงวนแห่งชาติ
นั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนปุาสงวนแห่งชาติปุาใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดยออก
กฎกระทรวง และเฉพาะกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตท่ีเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

 พิจารณาความส าเร็จการตรวจสอบแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ตามกฎหมาย
ในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราส่วน 1 : 4000 
(One Map) เพ่ือปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและได้รับการจัดเก็บในระบบ 
ภูมิสารสนเทศ โดยด าเนินการในพื้นที่แนวเขตปุาสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ปุา รวม 10,000 ระวาง และการยกร่าง
กฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาติพร้อมแผนที่แนบท้าย 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

144 ระวาง 162 ระวาง 180 ระวาง 
   

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

ความส าเร็จของการปรับปรุง 
แนวเขตท่ีดินและฐานข้อมูลปุาไม้ 
(One Map) 

180 ระวาง 100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          ปฏิบัติงานระหว่างเดอืนมิถุนายน – กันยายน 2562 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
          แผนงานยทุธศาสตรอ์นรุักษ์ ฟ้ืนฟู และปอูงกันทรัพยากรธรรมชาต ิโครงการปรับปรงุแผนทีแ่นวเขตท่ีดนิและ
ฐานข้อมูลปุาไม้ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ กิจกรรมหลักจัดท าแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาติภายหลังจากการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 กิจกรรมจัดท าแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง     
ปุาสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
          ขาดอัตราก าลังเจา้หน้าที ่(มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน) 
หลักฐานอ้างอิง : 
          หนงัสอืกรมปาุไม้ ด่วนท่ีสุด ที ่ทส 1603.1/2730 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.2) 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : 3.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
ค าอธิบาย : 
 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 

-ครูปุาไม้ด้านการฟื้นฟูปุา  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตส านึกเยาวชน
ด้านการฟ้ืนฟูปุาและการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้  โดยมีเปูาหมายจ านวนโรงเรียนจ านวน  2 โรงเรียน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
จ านวน 1 โรงเรียน 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่รายภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) จ านวน 1 โรงเรียน 

เกณฑ์การประเมิน: 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ ด าเนินการตามผลผลิตได้ ด าเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

1.4 โรงเรียน 1.7 โรงเรียน 2 โรงเรียน 
   

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

โครงการครูปุาไม้ด้านการฟ้ืนฟูปุา 2 โรงเรียน 
(โรงเรียนบ้านหนองโรง ต าบลเขากระปุก 

อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และ
โรงเรียนบ้านด่านโง ต าบลห้วยแม่เพรียง 

อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี) 

100 คะแนน 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมโครงการครูปุาไม้ 
ด้านการฟ้ืนฟูปุา 
          2. หนังสือส านักส่งเสริมการปลูกปุา ที่ ทส 1608.3/546 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอส่งส าเนาแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ด้าน
การจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูปุาต้นน้ า
เพ่ือชีวิตที่ดีข้ึน (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
                                        - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
                                        - 
หลักฐานอ้างอิง : 
            รูปภาพผลการด าเนินงาน                                       



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : 3.2 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน 
ค าอธิบาย : 
 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

-รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมี
กรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดย
ให้สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และส่งเสริมการด ารงชีพเพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการ
ด าเนินงานจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ 

-พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ หมายถึง ปุาสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็น
เปูาหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและ
ข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ในบริเวณ
พ้ืนที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

-วัดจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
-การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ ประเมินจากข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท้องที่ ส่งพื้นที่เปูาหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
2. กรมปุาไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพื้นที่เปูาหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนที่เปูาหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพ้ืนที่

ที่จะด าเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม(ถ้ามี) 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นท่ีด าเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 

เกณฑ์การประเมิน: 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ ด าเนินการตามผลผลิตได้ ด าเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

3,658.90 ไร่ 4,442.95 ไร่ 5,227 ไร่ 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน 7,911-0-18 100 คะแนน 
   
   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          ด าเนนิการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงาน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
          แผนงานยทุธศาสตรส์ร้างความมัน่คงและลดความเหลื่อมล้ าทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม โครงการจัดหาท่ีดนิให้
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีเพ่ือจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นท่ีปุาสงวน
แห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาตในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
          ขาดอัตราก าลังเจา้หน้าที ่(มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน) 
หลักฐานอ้างอิง : 
          1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนใน
พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปุาเขาถ้ าเสือและปุาเขาโปุงแย้ จังหวัดเพชรบุรี  
          2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนใน
พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปุาเขากลอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
          3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนใน
พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปุาหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : 3.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
ค าอธิบาย : 
 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 

-ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการเร่งรัดขยายการจัดตั้งปุาชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย
ด าเนินการส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ ปุาชุมชน 
ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระส าคัญให้มี
กฎหมายว่าด้วยปุาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากร
ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 

-ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน์) เห็นความส าคัญ
ของการด าเนินการดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ กรมปุาไม้ 
เร่งด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการปุาชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน เพื่อการบริหารจัดการปุาชุมชนที่
เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและเกิดความยั่งยืนตลอดไป  

- เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักจัดการปุาชุมชนจึงก าหนดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บรรจุหัวข้อการ
บรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการปุาชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของส านักจัดการปุาชุมชนเพ่ือ
เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว  

เกณฑ์การประเมิน: 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ ด าเนินการตามผลผลิตได้ ด าเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 
245 คน 297.50 คน 350 คน 

   
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการบริหารจัดการปุาชุมชน 
และกฎหมายปุาชุมชน 

350 คน 100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          หนงัสอืส านกัจัดการปุาชุมชน ที ่ทส 1604.31/2067 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
          1. เพ่ือให้เครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไม้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างานระหว่างกัน มีการบริหารจัดการ
ปุาชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ 
          2. เพ่ือสนับสนุนให้เครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไม้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายปุาชุมชน กรมปุาไม้ 
ระดับอ าเภอ 
          3. เพ่ือให้เครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไม้ ร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการบริหารจัดการปุา
ชุมชนของเครือข่าย ระดับอ าเภอ หนุนเสริมการท างานของเครือข่ายฯ ในระดับจังหวัด 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
                                        - 
หลักฐานอ้างอิง : 
                                        - 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : 3.4 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) จัดตั้งเรือนเพาะช า 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : 3.4 ชุมชน/ต าบลต้นแบบ 
ค าอธิบาย : 
 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 

- การจัดท าโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) เป็นข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
ชุมชนไม้มีค่าท่ีคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ลงมติว่า  
1)  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

2)  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง
ในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ในภาพรวมของประเทศและเป็นการเพ่ิมรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงการ
ปลูกปุาในพื้นที่เขาหัวโล้นและพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้
ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

- สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธุ์ดี
ให้กับชุมชนที่มีศักยภาพและมีความต้องการที่จะด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสนับสนุน
การขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1.  ส ารวจชุมชนที่มีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วม

โครงการ 
2.  คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธุ์ดีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาเมล็ดไม้มีค่าสายพันธุ์ดี

แต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จากส านักวิจัยและพัฒนาปุาไม้
ให้การสนับสนุน/จ าหน่ายให้ชุมชนที่สนใจในราคาทุน เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจในการปลูกว่าต้นไม้ที่
ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่สนับสนุนนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า
ได้มาจากต้นพันธุ์ใด 

3.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธุ์ โดยการเพาะ
เมล็ด การปักช า หรืออ่ืนๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ในการขยายพันธุ์ไม้แต่ละชนิด  

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

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

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ ด าเนินการตามผลผลิตได้ ด าเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 
17.5 ชุมชน 21.25 ชุมชน 25 ชุมชน 

   
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 25 ชุมชน 100 คะแนน 
ส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/   
ต าบล) จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/   
ต าบลต้นแบบ   
   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
           โครงการสง่เสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล
ต้นแบบ เป็นการประสาน/ให้ค าแนะน า โดยสถานีเพาะช ากล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด
เพชรบุรี สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร และสวนปุาท่องเที่ยว มี
หมู่บ้านเปูาหมาย หน่วยงานละ 5 ชุมชน รวม 25 ชุมชน เพาะช ากล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน ชุมชนละ 20,000 กล้า รวม 
500,000 กล้า                                        
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
           ชุมชนในพ้ืนทีร่ับผิดชอบของแตล่ะสถานีเพาะช าฯ ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการเปน็อยา่งด ี                                        



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
                                        - 
หลักฐานอ้างอิง : 
          แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพ้ืนที่ปุาไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลัก
ฟ้ืนฟูปุาไม้ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว                                         

 


