
 
 
 

 

 
 
 

รายงานผลการปฏิบตัิราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐(ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

(รอบ 12 เดือน) 
 

 

 

 

กรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                         

  

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

                                                                  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ  9 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดผล                      

การปฏิบัติราชการ 
  หน่วยวัด 

น้ าหนัก

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ

ด าเนิน 

งาน 

ค่า

คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

มิตภิายนอก 

ด้านการประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) (น้ าหนัก : ร้อยละ 65) 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ ระดับความส าเร็จของจ านวน

พืน้ท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ 

ไร่ 20         

    1.1 จ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้-ส่ง

ด าเนินคด ี(ไร)่ 

ไร่ 15 4,428.

01 

4,981.

50 

5,534.

99 

6,088.

48 

6,641.

97 

14,548

.45 

5 0.75 

    1.2 จ านวนพืน้ท่ีป่าไมท่ี้ทวงคืนได้-เข้า

ครอบครอง (ไร่) 
ไร่ 5 65.69 73.89 82.09 90.29 98.49 1,392-

1-56 
5 0.25 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ ระดับความส าเร็จของจ านวน

การจัดหาท่ีดินท ากินให้ผู้ไรท่ี้ท ากิน 
ไร่ 30 

     
   

    2.1 พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ไร่ 20 2,087 2,218   2,349 2,480 2,611 ๒,๔๔๙-

๓-๔๓ 
4 0.80 

    2.2 พืน้ท่ีป่าไมถ้าวร ราย / 

(ไร่) 

10 800 

(.......ไร่) 

850 

(.......ไร่) 

900 

(.......ไร่) 

950 

(.......ไร่) 

1,000 

(.......ไร่) 

1,034/ 

(15,739-

3-88) 

5 0.50 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ ระดับความส าเร็จในการสร้าง

การมสีว่นรว่มและบูรณาการเครอืข่ายป่า

ชุมชน 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 3 3 0.45 

ด้านการประเมินคุณภาพ (น้ าหนัก : ร้อยละ 10) 

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอ้ยละของระดับความพึง

พอใจของผู้รับบรกิาร 
รอ้ยละ 10 65 70 75 80 85 93.45 5 0.50 

มิตภิายใน 

ด้านการประเมินประสิทธภิาพ (น้ าหนัก : ร้อยละ 15) 

ตัวชี้วัดท่ี 5 รอ้ยละความส าเร็จของการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 
รอ้ยละ 5         

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 รอ้ยละความส าเร็จของการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน 

รอ้ยละ 2.5 75 78 81 84 87 ร้อยละ

99.94 

5 0.13 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                         

  

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

                                                                  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ  9 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดผล                      

การปฏิบัติราชการ 
  หน่วยวัด 

น้ าหนัก

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ

ด าเนิน 

งาน 

ค่า

คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2 รอ้ยละความส าเร็จของการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

รอ้ยละ 2.5 88 90 92 94 96 ร้อยละ

98.54 

5 0.13 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 5 5 0.13 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ า 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 5 5 0.13 

ตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับความส าเร็จของการ

จัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏบัิติงาน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.25 

ด้านการพัฒนาองค์กร (น้ าหนัก : ร้อยละ 10) 

ตัวชีว้ัดท่ี 9  ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

จากระดับกรมลงสู่ระดับส านัก/กลุ่ม ลงสู่

สว่น/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 5 5 0.13 

ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความส าเร็จของ

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินกิจกรรม/

โครงการตามนโยบายการก ากับดูแล

องค์การท่ีดี 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 4.1 4 0.10 

ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความส าเร็จของ

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิ

ชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจรยิธรรมของ

กรมป่าไม้ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.25 

น้ าหนักรวม 100       รวม 4.50 

รายงาน ณ วันท่ี. ......7......เดอืน..ตุลาคม.......พ.ศ. ..2559......  

ผู้รายงาน...นางสาวปรางรัตน์...อิทธโยภาสกุล.. หน่วยงาน..ส่วนอ านวยการ...ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 10 (ราชบุรี)........ 
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สารบัญ 

หน้า 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการส านักจัดการทรพัยากร      I 

ป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

มิติภายนอก 

 ● การประเมินประสิทธผิล 

ตัวชีว้ัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จของจ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้      

1.1 จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้ – ส่งด าเนนิคด ี      1 

1.2 จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้ – เข้าครอบครอง      5 

ตัวชีว้ัดที่ ๒  ระดับความส าเร็จของจ านวนการจัดหาที่ดนิท ากินให้ผูไ้รท้ี่ท ากนิ     

 2.1 พืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติ        8 

 2.2 พืน้ที่ปา่ไม้ถาวร         11 

ตัวชีว้ัดที่ ๓  ระดับความส าเร็จในการสรา้งการมีส่วนรว่มและบูรณาการเครอืข่ายปา่ชุมชน  13

 ● การประเมินคุณภาพ 

ตัวชีว้ัดที่ ๔  รอ้ยละความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร       16 

มิติภายใน 

 ● การประเมินประสิทธภิาพ 

ตัวชีว้ัดที่ 5  รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ      

 5.๑  รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ   19 

 5.๒  รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   21 

ตัวชีว้ัดที ่ 6  ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงาน   23 

ตัวชีว้ัดที่ 7  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ า    26 

ตัวชีว้ัดที่ 8  ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าฐานขอ้มลูเพือ่ใช้ในการปฏิบตัิงาน   29 

 ● การพัฒนาองค์การ 

ตัวชีว้ัดที่ ๙  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการถา่ยทอดตัวชี้วัด คา่เป้าหมายจากระดบักรม   31 

     ลงสู่ระดับส านัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย และลงสู่ระดับส านัก      

ตัวชีว้ัดที่ ๑๐  ระดับความส าเร็จของคา่เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  33 

         ตามนโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี 

ตัวชีว้ัดที่ 11  ระดับความส าเร็จของคา่เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมตาม  37 

        แผนงานปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสง่เสรมิ 

                   คุม้ครองจรยิธรรมของกรมป่าไม้  



 

 

หนา้ 1 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด ๑.1 :  จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้ – ส่งด าเนินคด ี

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนปอ้งกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสาวชลธิชา  ศรสีวสัดิ ์

                          นางสาวยุวดี  พันธุ์แตง 

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ค าอธบิาย :  

จ านวนพืน้ที่ปา่ที่ทวงคนืได ้–ส่งด าเนินคด ีหมายถงึ จ านวนพืน้ที่ปา่ที่ทวงคนืได้ที่เจา้หนา้ที่ผู้ตรวจยึด ได้น าส่งพนักงาน

สอบสวนเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจ านวนพืน้ที่ปา่ที่ตรวจยึดและด าเนนิคดี 

5,534.99 ไร ่

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน 

โดยรวบรวมรายงานสถิติพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้จากการถูกบุกรุก เพื่อประกอบข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๑.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวง

คืนได้ – ส่งด าเนินคดี ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕8 – กันยายน ๒๕๕9 รวม ๑๒ เดือน  สรุปสถิติพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 14,548.45 ไร่ ซึ่งมากกว่าพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ ๕ คือ จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เพิ่มขึ้น 162.84 % ของ

จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

จึงท าให้ผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย อยู่ในระดับ ๕  คา่คะแนนที่ได้ ๕.๐๐ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

พืน้ที่ปา่ที่ทวง

คนืได้ (ไร)่ 
4,428.01 4,981.50 5,534.99 6,088.48 6,641.97 

หมายเหตุ : 

- ก าหนดคา่เป้าหมายจาก ผลการด าเนนิงานปี 2558 คือ 5,534.99 ไร ่เป็นค่าระดบั 3 และมีช่วงปรับคะแนน 

เท่ากับ 553.49 ไร ่(หรอืคิดเป็น +/- รอ้ยละ 10 ของคา่ระดับ 3) 

 

     ข้อมูลพื้นฐาน  หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 2557 2558 2559 

จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้  ไร ่ ๘,๒๕๑.๕๘ 2,113.83 5,534.99 14,548.45 



 

 

หนา้ 2 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

 

 

 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕8 – กันยายน ๒๕๕9) สรุปสถิติพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ใน

ปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานปี 2558 คือ 5,534.99 ไร่ เพื่อประกอบข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๑.1 

โดยกรมป่าไม้ (ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) ก าหนดแบบรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2559 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความส าเร็จของจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – ส่งด าเนินคดี เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ

ในพืน้ที่รายงานผลการด าเนินงานจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ โดยพิจารณารายงานพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้ – ส่งด าเนินคดี เป็นประจ า

ทุกเดือน ให้ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นผู้รวบรวมรายงาน 

วิธีการที่น าไปสู่ความส าเร็จในการดูแลป้องกันพืน้ที่ปา่ไม้ และทวงคนืพืน้ที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  ตามล าดับ

ความส าคัญดังนี้ 

๑. ลาดตระเวนตรวจสภาพป่า ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

๒. ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามด้านการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ ประสาน

ข้อมูลการข่าว การสืบสวนด าเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิด ติดตามสถานการณ์เพื่อหยุดยั้งการ

ท าลายป่า 

๓. ประสานความรว่มมือกับองคก์รปกรองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน หรอืราษฎรในพืน้ที่ ในการสรา้งเครอืข่าย โดย

เน้นการมีส่วนรว่มในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

๔. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เพือ่ให้ราษฎรมีความรู ้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร สง่เสรมิกจิกรรมต่างๆ ตาม

สมควรแก่โอกาส 

๕. ปฏิบัตงิานรว่มกับและสนบัสนุนการปฏิบตัิงานอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. ด าเนินการตามนโยบายกรมป่าไม้และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าในพืน้ที่ จ านวน 12 หน่วย 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได ้ 15 ระดับ ๕ ๕.๐๐ 0.75 



 

 

หนา้ 3 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

๑. กรมป่าไม้มีค าสั่ง ที ่1600.9/15115 ลงวันที ่2 กันยายน 2558 จัดโครงสรา้งหนว่ยงานและก าหนดอ านาจ 

หน้าที่ความรับผดิชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่๑ – ๑๓ และ ส านักจดัการทรัพยากรป่าไมส้าขา โดยส่วนป้องกัน

รักษาป่าและควบคุมไฟป่า มหีน้าที่รับผิดชอบ 

1.1 จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วน จดัท าแผนปฏบิัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณของส่วน และ

จัดท ารายงานผลการปฏิบตัิงานของส่วน ก ากับ ควบคุม ดแูล และประสานงานด้านปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 1.2 ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ ประสานงาน

เพื่อสนับสนุนขอ้มลูการข่าว การสืบสวน ด าเนินคด ีและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผูก้ระท าผิด ประสาน ติดตามสถานการณ์

เพื่อหยดุยั้งการท าลายป่าไม้ 

 1.3 ปฏิบัตงิานด้านการป้องกันรักษาป่า โดยการมสี่วนร่วมของประชาชน 

 1.4 ด าเนนิการเก่ียวกับการให้บริการด้านปา่ไม ้การอนญุาตดา้นป่าไม ้การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองไม ้

ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม ้ตามกฎหมายว่าด้วยปา่ไม้ กฎหมายวา่ด้วยป่าสงวนแหง่ชาต ิกฎหมายว่าด้วยเลือ่ยโซ่ยนต์ และ

กฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง 

๒. กรมป่าไม้ได้อนมุัติแผนปฏบิัติงานและแผนการใช้จา่ยเงนิ (ปม.๑๐๒-๑๐๔ ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 

กจิกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปา่ไม้ งบด าเนินงานเปน็เงิน 10,387,342 บาท ตามหนังสอื 

ส านักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ด่วนทีสุ่ด  ที ่ทส ๑๖05.32/3893  ลงวันที ่ 6 พฤศจิกายน 2558 

3. กรมป่าไม้ได้จดัท าแผนปฏบิัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพืน้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559 

ตามหนังสือกรมป่าไม ้ด่วนทีสุ่ด ที ่ทส 1605.6/19049 ลงวันที ่9 พฤศจิกายน 2558 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอตอ่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

๒. การโอนงบประมาณจากสว่นกลางไปยงัส่วนภูมิภาคล่าช้า  

๓. ขาดอัตราก าลังเจา้หนา้ที่ (ข้าราชการไม่เพียงพอตอ่พื้นที่ในความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานดา้นป้องกันรักษาป่า) 

๔. ขาดยานพาหนะที่มีประสทิธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณเ์ทคโนโลยีที่ทนัสมัยและ

ตรงตามความตอ้งการของพืน้ที่ปฏิบัติงาน 

๕. ขาดงบประมาณในการฟืน้ฟูสภาพป่าในพืน้ที่ตรวจยดึ ตลอดจนงบประมาณที่จะเขา้ด าเนินการรื้อถอน           

ตามมาตรา ๒๕ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

๑. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการป้องกันรักษาป่า ให้เพียงพอเหมาะสมกับพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบ 

เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 



 

 

หนา้ 4 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

๒. สนับสนุนยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ป่าซึ่งมีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน และ

ทุรกันดาร 

๓. สนับสนนุอุปกรณท์ี่ทันสมยั เช่น เครื่องคอมพิวเตอร ์เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)         

แผนที่ที่มีขอบเขตที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน กลอ้งถ่ายรูป เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

๔. สนับสนนุอาวธุปืนส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

๕. สร้างขวัญและก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าให้มีสวัสดิการ และมีความก้าวหน้าใน

สายงาน 

หลักฐานอ้างองิ :   

๑. แบบรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ตัวชี้วัดที่ ๑ .1 ระดับ

ความส าเร็จของจ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้ – ส่งด าเนินคดี 

๒. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1600.9/15115 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 จัดโครงสร้างหน่วยงานและก าหนดอ านาจ 

หน้าที่ความรับผดิชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ – ๑๓ และ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 

3. หนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ด่วนที่สุด  ที่ ทส ๑๖05.32/3893  ลงวันที่  6 พฤศจิกายน 

2558 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ( ปม.๑๐๒-๑๐๔ ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 กิจกรรม

ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  

4. หนังสือกรมป่าไม้  ด่วนที่สุด ที่  ทส 1605.6/19049 ลงวันที่  9 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดท า

แผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพืน้ที่ปา่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา้ 5 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด ๑.2 :  จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้ – เข้าครอบครอง 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนปอ้งกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสาวชลธิชา  ศรสีวสัดิ ์

                          นางสาวยุวดี  พันธุ์แตง 

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ค าอธบิาย : 

         จ านวนพืน้ที่ปา่ที่ทวงคนืได ้– เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ทีห่น่วยงานที่รับผิดชอบ หรอื เจา้หนา้ที่

ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเขา้ครอบครองพืน้ที่โดยการด าเนนิการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 

2507 โดยคา่เฉลี่ยพืน้ที่ปา่ที่เข้าครอบครองได้ กอ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เท่ากับ 82.09 ไร ่

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผดิชอบการด าเนินการจดัเก็บข้อมูลและรายงานผลการ

ด าเนินงาน โดยรวบรวมรายงานสถติิพืน้ที่ปา่ไม้ที่เจา้หน้าทีผู่้ตรวจยึดได้แสดงการเขา้ครอบครองพืน้ที่ ตามมาตรา 25 แห่ง

พระราชบัญญัติปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อประกอบข้อมลูตัวชีว้ัดที ่1.2 จ านวนพืน้ที่ปา่ที่ทวงคนืได ้– เข้า

ครอบครอง ประจ าเดอืนตลุาคม 2558 – กันยายน 2559 รวม 12 เดือน  

ผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย อยู่ในระดับ ๕  คา่คะแนนที่ได้ ๕.๐๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2559 ก่อน 2558 2558 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้-

เข้าครอบครอง 
ไร่ 

164.187 0 
1,392-1-56 

เฉลี่ย = 82.09 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับคะแนนเท่ากับ +/- ร้อยละ 10 

ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5 

พื้นที่ป่าที่

ทวงคนืได ้

(ไร)่ 

65.69 73.89 82.09 90.29 98.49 

หมายเหตุ : 

- ก าหนดคา่เป้าหมาย คา่ระดับ 3 เท่ากับค่าเฉลีย่ของการทวงคนื-เข้าครอบครอง โดยการด าเนินการตาม ม.25 ซึ่งเท่ากับ 

82.09 ไร ่และมีช่วงปรับคะแนน +/-รอ้ยละ 10 ของคา่ระดับ 3 



 

 

หนา้ 6 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

 

 

 

 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

- การด าเนินการตามมาตรา 25 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวนทั้งสิน้ 9 คดี ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้ประมวลเรื่องราวเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพิจารณาใช้อ านาจตามกฎหมายมาตรา ๒๕    

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ที่ ทส 

๑๖๒๓.๔/๒๓๓๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๘ คดี เนื้อที่ ๑,๓๖๘-๑-๐๒ ไร่ และอยู่ระหว่างการพิจารณา    

ใช้อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และอีก 1 คดี เนื้อที่ 24-0-56 ไร่ อยู่ระหว่างจัดท าค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน

เจา้หน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติด าเนินการรื้อถอนฯ ต่อไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

- แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแกป้ัญหาที่ดินท ากิน ผลผลิตที่ ๑ พืน้ที่ปา่ไม้ได้รับการบรหิาร

จัดการ กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ด่วนที่สุด  ที่  ทส ๑๖05.32/3๘9๓ ลงวันที่ ๖ 

พฤศจิกายน 255๘ 

  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอตอ่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ขาดงบประมาณในการฟื้นฟูสภาพป่าในพืน้ที่ตรวจยึด ตลอดจนงบประมาณที่จะเข้าด าเนินการรื้อถอน ตามมาตรา๒๕ 

๓. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

ตรงตามความต้องการของพืน้ที่ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้ –  

เข้าครอบครอง 
5 ระดับ ๕ ๕.๐๐ 0.75 



 

 

หนา้ 7 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      

๑. เห็นควรสนับสนนุงบประมาณในการด าเนินการป้องกันรกัษาป่า ให้เพียงพอเหมาะสมกับพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบ เพื่อ

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

๒. สนับสนุนยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ป่าซึ่งมีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน และ

ทุรกันดาร 

หลักฐานอ้างองิ :  

1. หนงัสอืส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๐ (ราชบุรี) ที ่ทส ๑๖๒๓.๔/๒๓๓๒ ลงวันที ่๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง 

การด าเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ 

2. ค าสัง่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ที ่220/2558 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ค าสั่ง

พนักงานเจา้หนา้ที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเขาช้างเผอืก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา้ 8 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด 2.1 :  ระดับความส าเร็จของจ านวนการจัดหาที่ดินท ากินให้ผูไ้รท้ี่ท ากิน – พืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาต ิ

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนจดัการที่ดินปา่ไม ้

                            

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวศริพิร  บ ารุงศลิป ์

                         นางศรัณญา   คุมวิสะ   

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยท าการส ารวจและตรวจสอบ

ข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการ

จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดการที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดที่ดิน  

ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีเป้าหมายจ านวน 5 ป่า 3 จังหวัด รวม 2,611 ไร ่

 1. ป่าเขาบิน จังหวัดราชบุรี จ านวน 227 ไร ่

 2. ป่าเขากรวด และป่าเขาพลอง จังหวัดราชบุรี จ านวน 137 ไร ่

 3. ป่าห้วยขมิน้ ป่าพนุ้ ารอ้น และป่าหนองหญ้าไทร จังหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 337 ไร่ 

 4. ป่าทุ่งดินด า และป่าเขาตาเก้า จังหวัดสุพรรณบุร ีจ านวน 504 ไร ่

 5. ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ีจ านวน 1,406 ไร ่

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : Interval +/- 131 ไร ่

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

จ านวนการจัดหาทีด่ิน

ท ากินให้ผูไ้รท้ี่ท ากนิ (ไร)่ 

พืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาต ิ

2,087 2,218 2,349 2,480 2,611 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

จ านวนการจัดหาที่ดินท ากินให้ผู้ไร้ที่

ท ากิน (ไร)่ พืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติ 

ไร่ - - - 



 

 

หนา้ 9 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

 

 

 

 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. พืน้ที่ปาสงวนแห่งชาติ หมายถงึ พืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาต ิที่เป็นเป้าหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ โดยท าการส ารวจและตรวจสอบขอ้มลูแปลงทีด่ินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถว้น ตามบญัชรีายชื่อ 

และผังแปลงที่ดนิตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปา่ไม ้ในบรเิวณพื้นทีด่ าเนนิการ เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลพรอ้มรองรบัการ

จัดการที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดที่ดินต่อไป 

2. วัดจากจ านวนพืน้ที่ (ไร)่ ทีอ่นุกรรมการจังหวัด พิจารณาเห็นชอบ 

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ส านักฯ มีเปา้หมาย 5 พืน้ที่ ๓ จังหวัด รวมเนือ้ที่ ๒,๖๑๑ ไร ่แต่เนื่องจากเจ้าหน้าทีส่่วน

จัดการที่ดินไดด้ าเนนิการตรวจสอบพืน้ที่ทับซอ้นตา่งๆ เช่น เนือ้ที่ ส.ป.ก. ดงันัน้คงเหลอืเนือ้ที่ ดังนี ้

     ๓.1 ป่าเขาบิน จังหวัดราชบุรี จ านวน 2๓๑-๑-0๑ ไร ่

 ๓.2 ป่าเขากรวด และป่าเขาพลอง จังหวัดราชบุรี จ านวน 1๒๙-๑-๔๘ ไร ่

 ๓.3 ป่าห้วยขมิน้ ป่าพนุ้ ารอ้น และปา่หนองหญ้าไทร จังหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 3๖๒-๐-๘๗ ไร ่

 ๓.4 ป่าทุ่งดินด า และป่าเขาตาเก้า จังหวัดสุพรรณบุร ีจ านวน ๒๗๓-๒-๘๙ ไร ่

 ๓,5 ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ีจ านวน 1,4๕๓-๑-๑๘ ไร ่

          รวมเนือ้ที่   ๒,๔๔๙-๓-๔๓ ไร ่

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

๑. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน 

๒. บุคลากรมีความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงาน   

๓. การให้ความรว่มมือของผูน้ าชุมชนและราษฎรที่อยู่ในพืน้ที่การด าเนนิงาน 

 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวนการจัดหาทีด่ินท ากนิให้ผูไ้รท้ี่

ท ากิน (ไร)่ พืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติ 
20 ๒,๔๔๙-๓-๔๓ 4 0.80 

 



 

 

หนา้ 10 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

๑. แปลงที่ตรวจสอบ ไม่ระบุชื่อผูค้รอบครอง เนื่องจากระยะเวลาที่จ ากัด ไม่สามารถสืบค้นได้วา่เป็นของใคร 

๒. แปลงที่ตรวจสอบที่มีการเปลีย่นมอื แตไ่ม่ได้มีการแจ้งกับผูน้ าชุมชน ไม่สามารถสืบค้นได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

    ควรก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจนกว่านี ้เช่น แปลงตามโครงการนี ้เมื่อมีการแจ้งว่ารูปแปลงไม่ถูกต้อง 

สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยหรอืไม ่ แปลงตรวจสอบที่มีการแจ้งการครอบครองมากกวา่ ๑ คน สามารถแบง่แปลงเลยได้

หรอืไม ่เพื่อให้ได้รูปแปลงที่เปน็ปัจจุบันที่สดุ เป็นต้น 

หลักฐานอ้างองิ : 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงนิ กจิกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา้ 11 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด 2.2 :  ระดับความส าเร็จของจ านวนการจัดหาที่ดินท ากินให้ผูไ้รท้ี่ท ากิน – พืน้ที่ปา่ไม้ถาวร 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนจดัการที่ดินปา่ไม ้

                            

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวศริพิร  บ ารุงศลิป ์

                         นางศรัณญา   คุมวิสะ   

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยท าการส ารวจและตรวจสอบใน

ขอบเขตพืน้ที่ปา่ไม้ถาวร ดังนี้ 

1. ส ารวจ-ตรวจสอบสภาพปา่และการใชท้ี่ดนิในพืน้ที่ปา่ไม้ถาวรเพื่อให้ได้ขอ้มลูจ านวนเนือ้ที่ทัง้หมดของสภาพปา่ที่

เหลืออยู่ และจ านวนเนือ้ที่รวมทั้งหมดของการใช้ท่ีดินในพืน้ที่ปา่ไม้ 

2. ส ารวจการถอืครองพืน้ที่ปา่ไม้ถาวร เพื่อให้ได้ขอ้มลูว่าในการจ าแนกการใชท้ี่ดินในพืน้ทีป่่าไม้ถาวรทัง้หมดนั้นใครเป็น

ผู้ใช/้ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถงึการส ารวจลักษณะสภาพพืน้ที ่

3. ส ารวจข้อมลูข้อเท็จจรงิสภาพพืน้ที่ต่าง ๆ ที่มใีนพืน้ที ่ทั้งนี ้ 

น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนินการเพื่อ

การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและ ป่าไม้ในพืน้ที่ปา่ไม้ถาวร ต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน : Interval +/- 50 ราย 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

จ านวนการจัดหาทีด่ิน

ท ากินให้ผูไ้รท้ี่ท ากนิ (ไร)่ 

พืน้ที่ปา่ไม้ถาวร 

800 

(.......ไร)่ 

850 

(.......ไร)่ 

900 

(.......ไร)่ 

950 

(.......ไร)่ 

1,000 

(.......ไร)่ 

หมายเหตุ :  ตามแผนปฏิบตังิาน กจิกรรมโครงการส ารวจถอืครอง เพื่อการจัดการทีด่ินในพืน้ที่ปา่ไม้ถาวร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีเป้าหมายจ านวน 1,000 ราย ในจังหวดัราชบุรี 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนการจัดหาทีด่ินท ากนิให้ผูไ้ร้

ที่ท ากนิ (ไร)่ พืน้ที่ปา่ไม้ถาวร 
10 

๑,๐๓๓ ราย 

๑๕,๓๘๐ ไร่ 
5 0.5 



 

 

หนา้ 12 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. พืน้ที่ปา่ไม้ถาวร หมายถงึ พืน้ที่ที่ก าหนดรักษาไว้เป็นปา่ไม้ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ 

หลังจากนั้นมีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ขอ้มูลกลุม่ดนิ ชนดิดนิ ความเหมาะสม

ของดนิ การถือครองทีด่ิน การใชป้ระโยชน์ในพืน้ที่ที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการพจิารณาวา่มีพื้นทีส่่วนใดที่จะรักษาไว้เปน็ป่าไม้

ถาวรของชาติ หรอืส่วนใดที่จะจ าแนกเป็นพืน้ที่จดัสรร เสนอคณะรัฐมนตรเีหน็ชอบตอ่ไป และในส่วนที่มมีติให้รักษาไว้เป็นป่า

ไม้ถาวร พืน้ทีด่ังกล่าวจะถูกสง่มอบให้กรมป่าไม้เพื่อด าเนนิการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พืน้ที่ปา่ไมถ้าวรที่

ด าเนินการนี ้เป็นพืน้ที่ตามโครงการส ารวจการถอืครองเพือ่การจัดการที่ดินในพืน้ที่ปา่ไม้ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.

๒๕๕๙  

๒. ได้ด าเนินการส ารวจ-ตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดนิของราษฎร ในพืน้ที่เป้าหมาย ป่าไมถ้าวร ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาช ี

(หมายเลข ๘๕) ได้จ านวนราษฎร ๑,๐๓๓ ราย ๑,๒๕๒ แปลง เนือ้ที่ ๑๕,๓๗๙-๓-๘๘ ไร ่

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

๑. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน 

๒. บุคลากรมีความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงาน   

๓. การให้ความรว่มมือของผูน้ าชุมชนและราษฎรที่อยู่ในพืน้ที่การด าเนนิงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

       ๑. ราษฎรมีความไม่มัน่ใจต่อการด าเนินการส ารวจพืน้ที่โดยได้รับฟังข่าวสารที่คลาดเคลื่อน ว่ารัฐบาลจะมายึดพื้นที่ที่

ตนครอบครอง โดยในการตรวจสอบ มีพืน้ที่บางส่วนที่มีเอกสารทางทีด่ิน ได้แก ่นส.๓, นส. ๓ก 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

การด าเนินงานเก่ียวกับนโยบายที่ดนิป่าไม้ถาวร ควรมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับราษฎรทีม่ีเอกสารสิทธิ์ในพืน้ที่ 

หลักฐานอ้างองิ : 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงนิ กจิกรรมจัดการที่ดินป่าไม ้

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา้ 13 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด 3 :  ระดับความส าเร็จในการสรา้งการมสี่วนรว่มและบูรณาการเครอืข่ายปา่ชุมชน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนจดัการป่าชุมชน 

                            

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางมารศร ีแก้วปราณี 

                         นางวรรณี จิตตง์ามข า 

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ค าอธบิาย : 

ระดับความส าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการทบทวนกลุ่มเครอืข่ายและบูรณาการเครือข่ายป่าชุมชน รวมทั้งการออกแบบและจัดท า

ฐานข้อมูลเครือข่าย ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ให้มีความรู้รอบด้านและสามารถตอบสนองภารกิจของ

กรมป่าไม้ ได้ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ส่วนจัดการป่าชุมชน ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานฯ โดยด าเนินการ 

จัดตั้งปา่ชุมชนครบถ้วนตามแผน 12 แห่ง 

ฝึกอบรมราษฎรหมู่บา้นเป้าหมาย จ านวน 12 หมู่บา้น 120 คน 

มอบเงินอุดหนุนกจิกรรมบรหิารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ จ านวน 12 หมู่บา้น 

จัดตั้งปา่ชุมชนและต่ออายโุครงการป่าชุมชน เพิ่มขึน้มากกว่าแผนปฏิบัตงิานประจ าปีที่ก าหนด จ านวน 7 แห่ง 

ป่าชุมชนมีสภาพคงอยู่ ร้อยละ 99.25 

สมาชิกเครอืข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม ้ส านักจัดการทัพยากรปา่ไม่ ที ่10 (ราชบุรี) จ านวน 574 คน 

พัฒนาศักยภาพเครอืข่าย โดยไดส้ ารวจสมาชิกที่เป็น ทสม. ตามเป้าหมายเครอืข่ายปา่ชุมชน จ านวน 18 หมู่บา้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับ  เกณฑ์การให้คะแนน 

1 - มีกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผดิชอบเครือข่ายป่าชุมชน 

- มีการทบทวน และรวบรวมข้อมูลเครอืข่ายป่าชุมชนในสงักัดส านักฯ 10 (ราชบุรี) 

2 มีการออกแบบระบบฐานข้อมลูเครอืข่ายอาสาสมัครในสังกดัส านักฯ 10 (ราชบุรี) 

3 มีการพัฒนาระบบและจัดเก็บฐานข้อมูลเครอืข่ายป่าชุมชน  ในสังกัดส านักฯ 10 (ราชบุรี) ได้ร้อยละ 

100 ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4 มีการพัฒนาศักยภาพเครอืข่าย และบูรณาการเครอืข่ายปา่ชุมชน มาเป็น ทสม. ได้ร้อยละ 100  

5 เครอืข่ายป่าชุมชนมีการด าเนนิโครงการ กิจกรรม ในพืน้ที่เพื่อตอบสนองภารกิจของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้ร้อยละ 100 
 



 

 

หนา้ 14 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

เงื่อนไข :   เป้าหมายจ านวนเครอืข่ายป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้ 

 - จังหวัดราชบุร ี   จ านวน   50 คน 

  - จังหวัดสุพรรณบุร ี  จ านวน   50 คน 

  - จังหวัดกาญจนบุร ี  จ านวน   50 คน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

กจิกรรมส่งเสรมิการจัดการปา่ชุมชน 

    - มีการรวบรวมผลการปฏิบัติงานจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  พร้อมเรง่รัดและติดตามผลการปฏิบัติงานเป็น

ระยะ ๆ  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

          1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการ

จัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามหนังสือ กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด  ที่ ทส 1623.1/4617 ลงวันที่ 30 

ตุลาคม 2558 

 2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการ

จัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบเงินอุดหนุน)  ตามหนังสือ กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1604.42/1767  

ลงวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2559   

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการสร้างการมีสว่นร่วม

และบูรณาการเครอืขา่ยป่าชุมชน 
15 

ระดับ 3 

(100%) 
3 0.45 



 

 

หนา้ 15 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

1. ไม่มีกฎหมายรองรับการด าเนินงานโดยตรง  ท าให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องขาดความเชื่อมั่นในการสนับสนุน

การด าเนินงาน  

2. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นยังให้ความส าคัญกับงานป่าชุมชนไม่มากเท่าที่ควร 

3. ยานพาหนะมีอายุการใช้งานมานาน ท าให้มีสภาพไม่เหมาะสมส าหรับการท างานในพืน้ที่ทุรกันดาร 

4. ยังไม่มีการประสานงานในเรื่องสมาชิกเครอืข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ให้มาเป็น ทสม. 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      

๑.  กรมป่าไม้ควรสนับสนนุงบประมาณส าหรับจัดประชุมเพื่อทักษะในการบรหิารจัดการปา่ 

๒.  กรมป่าไม้ควรสนับสนนุการจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชนอยา่งต่อเนื่อง 

3. กรมป่าไม้ควรพจิารณาจัดหายานพาหนะทีม่ีสมรรถนะ เหมาะสมกับการปฏิบตัิงานในพืน้ที่ทุรกันดาร 

4. ควรมีการจัดอบรมหรอืกิจกรรมรว่มกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ให้เป็นสมาชิก ทสม. 

หลักฐานอ้างองิ :  

กจิกรรมส่งเสรมิการจัดการปา่ชุมชน 

- แผนปฏิบัตงิานและแผนการใชจ้่ายเงิน กจิกรรมหลักสง่เสรมิการจัดการป่าชุมชน กจิกรรมส่งเสริมการจัดการปา่

ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

- เอกสารการขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.1-3) 

- เอกสารรายงานการแบง่กลุม่ป่าชุมชน 

- แบบลงทะเบยีนสมาชิกเครอืข่ายปา่ชุมชนกรมป่าไม้ 

- หนังสือส่วนจดัการป่าชุมชน ที่ ทส 1623.3/482  ลงวันที่ 6 ตลุาคม 2559  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมลูสมาชกิ

เครอืข่ายป่าชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา้ 16 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด ๔ :  รอ้ยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :  ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาปา่

และควบคุมไฟป่า 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายณัฐวฒุิ แกน่นาค 

                        นางสาวสลักจติร เหมอืนบัว 

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ค าอธบิาย :  

          ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 1/3 บัญญัติ “การบริหาร

ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

และทรัพยากรให้แกท่้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน มีผูร้ับผดิชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 

ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้ าหน้าที่ของส่วนราชการผู้

ให้บริการ) หรอืหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

พิจารณาผลส าเร็จความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการของส่วนราชการ โดยส านัก กพร. ได้รับความอนุเคราะห์จาก

ส านักงานสถติิแห่งชาติ เป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด าเนินการส ารวจประเด็นการส าเร็จประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ความพึงพอใจในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

2. ความพึงพอใจในด้านเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการ 

3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

5. ความเช่ือมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน: ระดับ 5 

         1. กจิกรรมบรกิารด้านการอนุญาต 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลการตอบแบบส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการบริการด้านงานอนุญาตในด้านต่างๆ ประจ าเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

รวม 12 เดือน  

 

 

 

 



 

 

หนา้ 17 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :   

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔  ระดับ ๕ 

รอ้ยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  ใช้ขอ้มลูจากแบบสอบถามความพึงพอใจของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

         ส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบรกิารด้านการอนุญาต (ขออนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้ ขออนุญาตตัง้โรงคา้ไมแ้ปรรูป 

ขออนุญาตคา้หรอืมีไวใ้นครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดษิฐ์ ต่ออายุใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้ ต่ออายุใบอนุญาตโรงคา้

ไม้แปรรูป ต่ออายุใบอนุญาตคา้หรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการคา้ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ปา่ตาม พรบ.ป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔) โดยให้สว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและศูนย์ปา่ไม้จังหวัดในสังกัดส ารวจจากผู้ที่มาขอรับบรกิาร 

เพื่อน าข้อมูลทีไ่ด้จากการส ารวจไปพัฒนาและปรับปรุงการบริการต่อไป 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 2557 2558 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร 
รอ้ยละ ๘๓.๕๗ 83.96 100 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

รอ้ยละของระดับความพงึพอใจของ

ผู้รับบรกิาร 
10 

ระดับ 5 

(๙๓.๔๕%) 
5.00 ๐.50 



 

 

หนา้ 18 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแกป้ัญหาที่ดินท ากิน ผลผลิตที่ ๑ พืน้ที่ปา่ไม้ได้รับการบรหิาร

จัดการ กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือ

กรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖0๒.๑/๑๗๓๔๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม 255๘ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

         - ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูล 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีถัดไป : - 

                           

หลักฐานอ้างองิ : 

1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงนิ กจิกรรมบรกิารด้านการอนุญาต 

2. แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารด้านการอนุญาต 



 

 

หนา้ 19 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด 5.1 :  รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ   ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวคนาง  นพรตัน์           

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ส่วนอ านวยการ  เป็นหน่วยงานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ลงทุน ปรากฏว่างบลงทุนที่ ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  จ านวน  29,955,600.00 บาท จ่ายจริงจ านวน 

29,936,540.00 บาท คงเหลือ จ านวน 19,060.00 บาท การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน รอบ 12 เดือน   

คดิเป็นร้อยละ 99.94 

      การประเมนิผลตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ  5   คา่คะแนนที่ได้  5.๐๐ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

75 78 81 84 87 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ย

งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
2.๕ 

ระดับ 5 

(99.94%) 
5.00 0.13 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ) 

๒๕๕7 2558 2559 ๒๕๕8 ๒๕๕9 

รอ้ยละความส าเร็จของการ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ย

ลงทุน 

21,380,395.00 30,082,149.00 29,936,540.00 - - 



 

 

หนา้ 20 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  
       

งบประมาณทีไ่ด้รับ  ปี พ.ศ.๒๕๕9 จ่ายจรงิ คงเหลือ 

งบประมาณรายจ่ายลงทุน 29,955,600.00 29,936,540.00 19,060.00 

รวม 29,955,600.00 29,936,540.00 

(99.94%) 

19,060.00 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

   - ทุกหน่วยงานให้ความรว่มมือดี      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

  - มีขอ้ก าหนดระเบยีบการเบิกจ่ายการเงินการคลังเพิม่เติม และแนวทางในการปฏิบัตปิรับเปลี่ยน ท าให้เกิดความสบัสน

การเบกิจา่ยจึงท าให้การเบิกจ่ายเงินล่าชา้  

  - ภาครัฐมรการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวธิีการจัดซื้อจดัจ้างของพสัด ุท าให้เกิดความซับซอ้นในการเบกิจา่ยงบลงทุน 

  - บุคคลากรไม่เพียงพอต่อปรมิาณ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

  - ควรให้ความรว่มมอืและด าเนินงานให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

หลักฐานอ้างองิ :  

    ข้อมูลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณจากโครงการเปลีย่นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนกิส์ 

(GFMIS)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา้ 21 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด 5.2 :  รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ   ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวคนาง  นพรตัน์           

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

     ส่ วนอ านวยการ  เป็ นหน่ วยงานด า เนิ นการจั ด เก็ บ ข้อมู ล และรายงานผลร้อยละของการเบิ กจ่ าย เงิน               

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  จ านวน  

64,180,286.00  บาท  จ่ายจริง จ านวน  61,241,372.32  บาท คงเหลือ จ านวน 938,913.68 บาท การเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบ ๑๒ เดือน คดิเป็นร้อยละ ๙8.54 % 

      การประเมนิผลตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ  ๕   คา่คะแนนที่ได้  ๕.๐๐ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

88 90 92 94 96 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ) 

๒๕๕7 2558 2559 ๒๕๕8 2559 

รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ย

ภาพรวม 
99.98 99.81 98.54 - - 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม 
2.๕ 

ระดับ ๕ 

(๙8.54 %) 
๕.๐๐ ๐.13 



 

 

หนา้ 22 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  
       

งบประมาณทีไ่ด้รับ  ปี พ.ศ.๒๕๕9 จ่ายจรงิ คงเหลือ 

งบประมาณรายจ่าย

ภาพรวม 
64,180,286.00 61,241,372.32 938,913.68 

รวม 64,180,286.00 61,241,372.32  

(๙8.54 %) 

938,913.68 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

- ทุกหน่วยงานให้ความรว่มมอืดี                        

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

- มีขอ้ก าหนดระเบยีบการเบกิจา่ยการเงินการคลังเพิม่เตมิ และแนวทางในการปฏิบัติปรับเปลี่ยน ท าให้เกิดความ

สับสนการเบกิจา่ยจึงท าให้การเบิกจ่ายเงินลา่ช้า 

- ภาครัฐมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวธิีการจัดซื้อจดัจ้างของพัสดุ ท าให้เกดิความซับซอ้นในการเบกิจา่ย  

- บุคคลากรไม่เพียงพอต่อปรมิาณ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

- ควรให้ความรว่มมอืและด าเนินงานให้เปน็ไปตามก าหนดเวลา 

หลักฐานอ้างองิ :  

 ข้อมลูการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณจากโครงการเปลีย่นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

(GFMIS) 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา้ 23 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด 6 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลูกปา่ 

ผูอ้ านวยการส่วนจดัการที่ดนิป่าไม้ 

ผู้อ านวยการส่วนจดัการป่าชุมชน 

ผู้อ านวยการส่วนปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวปรางรัตน์ อิทธโยภาสกลุ 

                         นางเกศิน ีประทุมทอง 

                         นางสาวศริพิร  บ ารุงศลิป ์

                         นางมารศร ีแก้วปราณี 

                         นางสาวชลธิชา ศรสีวัสดิ ์

                         นางสาวกติยาภรณ ์ใจอารีย์ 

                         นายกฤตพงศ์ วงศ์เงิน 

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 ทุกหน่วยงานในสงักัดส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยสามารถด าเนนิการได้ ๕ ขัน้ตอน ดังนี ้
 

ขั้นตอนที่ ๑  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๐ (ราชบุรี) แต่งตัง้คณะท างานเพือ่ก าหนดมาตรการประหยดัพลงังาน 

ขั้นตอนที่ ๒  ก าหนดมาตรการประหยดัพลังงาน โดยด าเนนิการดังนี้ 

๒.๑ จัดประชุมคณะท างานเพือ่ก าหนดมาตรการประหยดัพลังงาน 

๒.๒ ประกาศมาตรการประหยัดพลงังาน ของส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๐ (ราชบรุ)ี ตามประกาศ 

ขั้นตอนที่ ๓  ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดย 

- มอบหมายให้เจา้หนา้ที่รว่มด าเนินการ 

- มอบหมายใหม้ีการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ ๔  ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยก าหนดใหม้บีันทึกการตรวจสอบการด าเนินงาน 

                  ไว้เปน็หลักฐาน 

ขั้นตอนที่ ๕  จากการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๐ (ราชบุรี) ไดส้รุปผล

การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานประจ าปี  ๒๕๕9  เสนอผู้บรหิารทราบ 
 

       การประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ๕ คา่คะแนนที่ได้ ๕.๐๐๐๐ 

 

 



 

 

หนา้ 24 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ขั้นตอนที ่๑ ขั้นตอนที ่๑-๒ ขั้นตอนที ่๑-๓ ขั้นตอนที ่๑-๔ ขั้นตอนที ่๑-๕ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการประหยดั

พลังงาน 
2.5 

ระดับ ๕ 

(ขั้นตอนที ่๑-๕) 
๕.๐๐ ๐.๒5 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

มาตรการประหยัดพลังงาน มกีารด าเนินงานตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไวใ้นข้อมูลการด าเนนิงานแล้ว เพือ่ใหม้าตรการที่ได้

จัดท าออกมาของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)  เป็นไปด้วยดีตอ่ไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

   - ทุกหน่วยงานให้ความรว่มมือดี      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

๑. สภาพอากาศที่รอ้นขึน้ 

๒. ปรมิาณงานที่เพิม่ขึน้ 

๓. มีผูม้าขอค าแนะน า และปรกึษา เพิ่มมากขึน้ 

๔. มีการตดิต่อประสานงานและปฏิบตัิงานนอกพืน้ที่มากขึน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

  - อุปกรณส์ านักงาน บางรายการใช้งานมานานท าให้เกดิความเสื่อมคุณภาพและใช้พลงังานมากขึ้น ควรจัดสรร

งบประมาณทดแทนอุปกรณ์ส านักงานเดิม และมีการจัดสรรอุปกรณ์ด้านการพัฒนาระบบเครอืข่ายของส านักฯใหม่เพิม่เติม

ท าให้มีการใช้พลังงานมากขึ้น 

 

 

 



 

 

หนา้ 25 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอ้างองิ :  

๑. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่

๑๐ (ราชบุรี) ที่ 56 /๒๕๕9 ลงวันที ่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรการประหยัด

พลังงาน 

๒. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี ที่ ทส 1623.1/1698 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง 

ขอเชญิประชุม 

3. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ที่ ทส 1623.1/1410 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 เรื่อง

การก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้ 

4. แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

       5. สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลงังานของหน่วยงาน โดยจดัท าสรุปผลการด าเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงาน 

6. แบบฟอร์มรายงานผลตัวชีว้ัดระดับความส าเร็จของคา่เฉลี่ยถว่งน้ าหนัก ในการด าเนนิกจิกรรม/โครงการตาม

นโยบายก ากับดูแลองคก์ารที่ดีของกรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 : กจิกรรม/โครงการ มาตรการประหยัด

พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา้ 26 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด 7 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ า 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลูกปา่ 

ผูอ้ านวยการส่วนจดัการที่ดนิป่าไม้ 

ผู้อ านวยการส่วนจดัการป่าชุมชน 

ผู้อ านวยการส่วนปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวปรางรัตน์ อิทธโยภาสกลุ 

                         นางเกศิน ีประทุมทอง 

                         นางสาวศริพิร  บ ารุงศลิป ์

                         นางมารศร ีแก้วปราณี 

                         นางสาวชลธิชา ศรสีวัสดิ ์

                         นางสาวกติยาภรณ ์ใจอารีย์ 

                         นายกฤตพงศ์ วงศ์เงิน 

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 ทุกหน่วยงานในสงักัดส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยสามารถด าเนนิการได้ ๕ ขัน้ตอน ดังนี ้
 

ขั้นตอนที่ ๑  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๐ (ราชบุรี) แต่งตัง้คณะท างานเพือ่ก าหนดมาตรการประหยดัน้ า 

ขั้นตอนที่ ๒  ก าหนดมาตรการประหยดัพลังงาน โดยด าเนนิการดังนี้ 

๒.๑ จัดประชุมคณะท างานเพือ่ก าหนดมาตรการประหยดัน้ า 

๒.๒ ประกาศมาตรการประหยัดน้ า ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๐ (ราชบุรี) ตามประกาศ 

ขั้นตอนที่ ๓  ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดย 

- มอบหมายให้เจา้หนา้ที่รว่มด าเนินการ 

- มอบหมายใหม้ีการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ ๔  ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยบันทึกผลปรมิาณการใชน้้ าและค่าน้ าประปา 

                  ไว้เปน็หลักฐานทุกเดือน 

ขั้นตอนที่ ๕  จากการด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ าของส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๐ (ราชบุรี) ได้สรุปผลการ

ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานประจ าปี  ๒๕๕9  เสนอผู้บรหิารทราบ 
 

       การประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ๕ คา่คะแนนที่ได้ ๕.๐๐๐๐ 

 

 



 

 

หนา้ 27 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ขั้นตอนที ่๑ ขั้นตอนที ่๑-๒ ขั้นตอนที ่๑-๓ ขั้นตอนที ่๑-๔ ขั้นตอนที ่๑-๕ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการประหยดัน้ า 
2.5 

ระดับ ๕ 

(ขั้นตอนที ่๑-๕) 
๕.๐๐ ๐.๒5 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

มาตรการประหยัดน้ า มีการด าเนินงานตามขัน้ตอนที่ได้ก าหนดไวใ้นข้อมูลการด าเนนิงานแล้ว เพื่อให้มาตรการที่ได้จดัท า

ออกมาของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๐ (ราชบุรี)  เป็นไปด้วยดตี่อไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

   - ทุกหน่วยงานให้ความรว่มมือดี      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

๑. สภาพอากาศที่รอ้นและแห้งแล้งในช่วงฤดูรอ้นและฤดูหนาว ส่งผลใหต้้องการใช้น้ าเพือ่ดูแลต้นไม้ในบรเิวณส านักงาน

มากขึน้ 

๒. ยงัมีผูม้าแอบใช้น้ าในช่วงวนัหยดุ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

  - ควรปลูกต้นไม้ทีส่ามารถทนต่อสภาพอากาศได ้เพื่อลดปรมิาณการใชน้้ า ในช่วงฤดแูล้ง 

  - มีการปิดวาล์วน้ าในช่วงวนัหยดุ 

 

 

 



 

 

หนา้ 28 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอ้างองิ :  

๑. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดมาตรการประหยัดน้ าของหน่วยงาน ตามค าสั่งส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๐ 

(ราชบุรี) ที่ 56 /๒๕๕9 ลงวนัที่  13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง  แต่งตัง้คณะท างานก าหนดมาตรการประหยัดน้ า 

๒. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี ที่ ทส 1623.1/1698 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง 

ขอเชญิประชุม 

3. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ที่ ทส 1623.1/1410 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 เรื่อง

การก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้ 

4. แบบฟอร์มรายงานการใช้ประปาของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

       5. แบบฟอร์มรายงานผลตัวชีว้ัดระดับความส าเร็จของคา่เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตาม

นโยบายก ากับดูแลองคก์ารที่ดีของกรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 : กจิกรรม/โครงการ มาตรการประหยัดน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา้ 29 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด 8 :  ระดับความส าเร็จของการจดัท าฐานข้อมลูเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลูกปา่ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวปรางรัตน์ อิทธโยภาสกลุ 

                         นางเกศิน ีประทุมทอง 

                         นางสาวสพุรรษา หนูเริก 

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ระบบฐานข้อมูล คอื ระบบจดัเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการจดัเก็บอย่างเป็นระบบท าให้ผูใ้ช้สามารถใช้

ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งในการปฏิบตัิงานต่างๆ รว่มกันได้ โดยที่ไม่เกดิความซ้ าซ้อนทางขอ้มลู และถูกต้องเช่ือถอืได ้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ซึง่ระบบฐานข้อมูลนัน้ตรงตามวัตถุประสงคก์ารใชง้านแตล่ะหน่วยงาน ซึ่งน าข้อมูลองคค์วามรูข้องส านักจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้ที ่10 (ราชบรุ)ี มาจัดท าเป็นฐานข้อมูลโดยมีการด าเนนิการ 5 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ ๑  ด าเนินการวิเคราะห์หรอืทบทวนองคค์วามรูใ้นการปฏิบัตงิานทีส่่งผลและสอดคลอ้งกับภารกจิ วิสยัทัศน์ ของ

หน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ ๒  ด าเนินการคัดเลือกองคค์วามรู ้อยา่งน้อย 1 องคค์วามรู ้คอื เกษตรกรดีเด่น 

ขั้นตอนที่ ๓  น าองคค์วามรูท้ี่คัดเลือกมาจดัท าระบบฐานข้อมูล 

ขั้นตอนที่ ๔  น าฐานข้อมลูเผยแพร่ทางระบบอนิเตอรเ์นต็เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ามารถตรวจสอบข้อมูลและใช้ประโยชน์จาก 

ฐานข้อมูล 

ขั้นตอนที่ ๕  จัดท ารายงานสรุปผลให้ผูบ้รหิารทราบ 

การประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ๕ คา่คะแนนที่ได ้๕.๐๐๐๐  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเปน็ระดับขัน้ของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความกา้วหน้า

ของขั้นตอนการด าเนนิงานตามเป้าหมายแตล่ะระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ขั้นตอนที ่๑ ขั้นตอนที ่๑-๒ ขั้นตอนที ่๑-๓ ขั้นตอนที ่๑-๔ ขั้นตอนที ่๑-๕ 

 

 

 



 

 

หนา้ 30 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

 

 

 

 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

กระบวนการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินการจัดเก็บเป็นข้อมูลอย่างเป็นระบบท าให้สามารถใช้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อนทางข้อมูล และถูกต้องเชื่อถือได้ เป็น

มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งระบบฐานข้อมูลนั้นตรงตามวัตถุประสงคข์องหน่วยงาน ซึ่งส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ได้ด าเนินการตาม

แผนการปฏิบัติงานตามที่กรมป่าไม้ก าหนด โดยการน าข้อมูลจัดเก็บในฐานข้อมูลและรายงานผลผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็น

การรายงานผลที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่ได้รับแผนงานจนถงึปัจจุบัน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

จากทุกฝ่าย ของส่วนสง่เสรมิการปลูกปา่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่10 (ราชบุรี) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     

ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์      

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

- 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ผลการปฏิบัติงานของทุกฝา่ยในสังกดัส่วนส่งเสรมิการปลูกปา่ 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจดัท า

ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบตังิาน 
5 

ระดับ ๕ 

(ขั้นตอนที ่๑-๕) 
๕.๐๐ ๐.25 



 

 

หนา้ 31 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด 9 :  ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการถ่ายทอดตัวชีว้ัด คา่เป้าหมายจากระดับกรมลงสู่ระดับส านัก/กลุ่ม ลง

สู่ส่วน/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลูกปา่ 

ผูอ้ านวยการส่วนจดัการที่ดนิป่าไม้ 

ผู้อ านวยการส่วนจดัการป่าชุมชน 

ผู้อ านวยการส่วนปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวปรางรัตน์ อิทธโยภาสกลุ 

                         นางเกศิน ีประทุมทอง 

                         นางสาวศริพิร  บ ารุงศลิป ์

                         นางมารศร ีแก้วปราณี 

                         นางสาวชลธิชา ศรสีวัสดิ ์

                         นางสาวกติยาภรณ ์ใจอารีย์ 

                         นายกฤตพงศ์ วงศ์เงิน 

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการถา่ยทอดตัวชีว้ดั คา่เปา้หมายจากระดับหน่วยงาน   ลงสู่ระดับส านัก/กลุม่ ลงสู่

ส่วนฝ่ายและลงสู่ระดับบุคคล พิจารณาจากความกา้วหนา้ของระดับการด าเนนิงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ก าหนดเปน็ระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความกา้วหน้าของ

ระดับการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดงันี้ 

ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ส านัก/กลุม่มีการก าหนดตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายระดับหนว่ยงานที่เชื่อมโยงมาจากตัวชีว้ัดระดับองคก์าร 

และน าความตอ้งการของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมาประกอบการพิจารณา 

2 ส านัก/กลุม่มีการจดัท าแผนปฏิบัติงาน เพือ่ผลักดนัการบรรลุตัวชีว้ัดและเป้าหมายระดับส านัก/กลุม่ 

3 มีการก าหนดตัวชีว้ัดและเป้าหมายระดับส่วน/ฝา่ย ลงสู่ระดับบุคคล 

4 ส านัก/กลุม่มีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ัดระดับส านัก/กลุ่ม ระดับส่วน/ฝ่าย 

และระดับบุคคล 

5 ส านัก/กลุม่มีการจดัท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรอืพัฒนาผลการด าเนนิงานของหน่วยงานค าอธบิาย : 

การน าผลวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงานเพื่อน ามาจดัท าขอ้เสนอในการปรับปรุง

หรอืพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 



 

 

หนา้ 32 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

 

 

 

 

 

 

         

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  เอกสาร หลักฐานที่เกีย่วข้อง เช่น  

1) แผนการด าเนนิงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 

2) รายงานการประชุม 

3) บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

4) เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถงึการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 

เงื่อนไข : แบบฟอร์มตัวชีว้ัดที ่..9.. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการถ่ายทอดตัวชีว้ัด คา่เป้าหมายจากระดับกรม 

ลงสู่ระดับส านัก/กลุม่ ลงสู่ส่วนฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล จากกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร กรมป่าไม้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- เจา้หนา้ที่ผู้รวบรวมข้อมลู ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ี

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     

ไม่พบปัญหาและอุปสรรค  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

-  

หลักฐานอ้างอิง : 

- แบบรายงานตัวชีว้ัดที ่9 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการถ่ายทอดตัวชีว้ัด คา่เป้าหมายจากระดับกรม ลงสู่ระดบั

ส านัก/กลุม่ ลงสู่ส่วนฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล จากกลุ่มพฒันาระบบบรหิาร กรมปา่ไม้ 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

ถา่ยทอดตัวชี้วัด คา่เปา้หมายจาก

ระดับกรมลงสู่ระดับส านัก/กลุ่ม ลงสู่

ส่วน/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล 

2.5 ระดับ ๕ ๕.๐๐ 0.08 



 

 

หนา้ 33 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด ๑๐ :  ระดับความส าเร็จของคา่เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายการก ากับดแูล   

                      องคก์ารที่ด ี

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลูกปา่ 

ผูอ้ านวยการส่วนจดัการที่ดนิป่าไม้ 

ผู้อ านวยการส่วนจดัการป่าชุมชน 

ผู้อ านวยการส่วนปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวปรางรัตน์ อิทธโยภาสกลุ 

                         นางเกศิน ีประทุมทอง 

                         นางสาวศริพิร  บ ารุงศลิป ์

                         นางมารศร ีแก้วปราณี 

                         นางสาวชลธิชา ศรสีวัสดิ ์

                         นางสาวกติยาภรณ ์ใจอารีย์ 

                         นายกฤตพงศ์ วงศ์เงิน 

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท า ผลักดัน ติดตามประเมินผล และรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดีของกรมป่าไม้ โดยพิจารณาจากการจัดท าและผลคะแนนจากการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการตาม

นโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดีของส่วน/ศูนย์ปา่ไม้จังหวัด/กลุ่มงาน/ฝ่าย/หน่วยป้องกันฯ/สถานีเพาะช าฯ ของส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

แนวทางการด าเนินงาน : 

1. ส านัก/กลุ่มประชุมเพื่อมอบหมายส่วน/ ฝ่าย และผู้รับผิดชอบตามมาตรการ/ โครงการที่ส านัก/ กลุ่มรับผิดชอบให้

ชัดเจน 

2. ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนการด าเนินงานตามรายกจิกรรมอาจเป็นในรูป Gantt Chart หรอื ปฏิทนิการท างาน 

3. ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนรายกิจกรรม ติดตาม และรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมป่าไม้  

4. ส่วนอ านวยการของส านัก/ กลุ่ม รวบรวมผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส านัก/ 

กลุ่ม รายงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร กรมป่าไม้ทราบ โดยรอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน 

 



 

 

หนา้ 34 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดดังกล่าวแสดงตามตารางสูตรค านวณ ดังนี้ 

กิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบ 

(i) 

น้ าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได ้

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนัก 

(Wi X SMi) 

1. ระดับความส าเร็จของการลดปรมิาณการ

สั่งซื้อกระดาษ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2559 

W1=0.2 SM1 = 1 (W1 X SM1) = 0.2 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

มาตรการประหยดัพลงังาน 

W2=0.3  SM2 = 5 (W2 X SM2) = 1.5 

3. ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

มาตรการประหยดัน้ า 

W3=0.3 SM3 = 5 (W3 X SM3) = 1.5 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจดัการความรู ้อย่างนอ้ย 1 องค์

ความรู ้

W4=0.2 SM4 = 5 (W4 X SM4) = 1.0 

น้ าหนักรวม ∑ Wi = ๑.๐๐ 
คา่คะแนนของ 

ตัวชีว้ัดนีเ้ท่ากับ 
∑(Wi X SMi) = 4.20 

โดยที่ : 

 W  = น้ าหนักความส าคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ าหนักของทุกเป้าหมายการผลิต 

                      เท่ากับ ๑.๐๐ 

 SM  = คา่คะแนนที่ได้ (๑-๕) 

 i  = ล าดับที่ของกจิกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ (๑,๒,…) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ∑(Wi X SMi) = ๑ 

๒ ∑(Wi X SMi) = ๒ 

๓ ∑(Wi X SMi) = ๓ 

๔ ∑(Wi X SMi) = ๔ 

๕ ∑(Wi X SMi) = ๕ 
 



 

 

หนา้ 35 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

    ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท านโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดีของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ ๑๐ (ราชบุรี) 

    ๒. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะท างานฯ เพื่อก าหนดแนวทาง และพิจารณาร่างการจัดท านโยบายการก ากับดูแล

องคก์ารที่ดี ประจ าปี ๒๕๕9 

    ๓. จัดท าหนังสือถงึส่วน/ ศูนย์ปา่ไม้จังหวัด/กลุ่มงาน/ฝ่าย/หน่วยป้องกันฯ/สถานเีพาะช าฯ ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เพื่อน าส่งส าเนาประกาศส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุร)ี เรื่อง นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่

ดีของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

    ๔. ออกแบบการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดีของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ 

(ราชบุรี) 

    ๕. จัดท าหนังสือถงึสว่น/ ศูนย์ปา่ไม้จังหวัด/กลุ่มงาน/ฝ่าย/หนว่ยป้องกันฯ/สถานีเพาะช าฯ ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ ๑๐ (ราชบุร)ี ให้รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี  ของส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ ๑๐ 

(ราชบุรี) รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร  

    ๖. รวบรวมผลการด าเนินงานจดัท านโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี รอบ ๑๒ เดอืน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. ผู้บริหารให้ความสนใจให้การสนับสนุน 

2. เจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งให้ความรว่มมือด าเนินการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

- 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของคา่เฉลีย่ถว่ง

น้ าหนักในการด าเนินกิจกรรม/

โครงการตามนโยบายการก ากับดูแล

องคก์ารที่ด ี

2.5 
 ∑(Wi X SMi)  = 

4.20 
4 ๐.10 



 

 

หนา้ 36 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

     -  เห็นควรให้มีการด าเนนิการในเรื่องนีต้่อไป เนื่องจากเป็นการผลักดันการท างานของหน่วยงาน และบุคลากรใหม้ีการ

พัฒนาอยา่งต่อเนือ่งและมีความพรอ้มในการปฏิบตัิราชการให้ทันตอ่ยุคสมัยที่มีการเปลีย่นแปลงต่อไป 

หลักฐานอ้างองิ : 

1.  ค าสั่งส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ที่ 55/2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แตง่ตั้ง

คณะกรรมการและคณะท างานจัดท านโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดีของกรมป่าไม ้ 

2.  หนังสือเชิญประชุม  

3.  หนังสือส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่10 (ราชบุรี) ที่ ทส 1623.1/2790 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง 

นโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดีของกรมปา่ไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 9 เดือน) 

4.  หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่10 (ราชบุรี) ที่ ทส 1623.1/3909 ลงวันที ่7  ตุลาคม 2559 เรื่อง 

นโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดีของกรมปา่ไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา้ 37 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด 11 :  ระดับความส าเร็จของคา่เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินโครงการ / กจิกรรมตามแผนงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรมของกรมปา่ไม้ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

                            

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวปรางรัตน์ อิทธโยภาสกลุ 

                         นายธีรวฒัน์ คา้ก าไร 

                         นายจักวาลย ์พันธ์หนอย 

โทรศัพท์ :  ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      โทรศัพท์ :   ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

         พิจารณาจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรมตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

ส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรมของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

ผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดดังกล่าว แสดงตามตารางสูตรค านวณ ดังนี้              

ส านัก/กลุ่มท่ีด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

(i) 

น้ าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได ้

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนัก 

(Wi X SMi) 

1. โครงการเสรมิสร้างความรู้เก่ียวกับการด าเนินชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรกความรู้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดฝึกอบรม/

ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

W1=0.2 5 (0.2 X 5) = 1 

2. ก าหนดให้โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาทุก

โครงการมีหัวข้อเรื่องจรรยาบรรณ และประมวล

จรยิธรรม 

W2=0.2 5 (0.2 X 5) = 1 

3. การท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ การปฏิบัติธรรม W3=0.1 5 (0.1 X 5) = 0.5 

4. จัดกจิกรรมส่งเสรมิการออกก าลังกาย W4=0.1 5 (0.1 X 5) = 0.5 

5. แต่งตัง้คณะกรรมการบุคลากรภายนอกเพื่อ

ตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

W5=0.2 5 (0.2 X 5) = 1 

6. จัดประชุม/สัมมนา/อบรม ให้เชื่อมโยงความรูด้้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

W6=0.2 5 (0.2 X 5) = 1 

น้ าหนักรวม ∑ Wi = 

1.00 

ค่าคะแนนของ 

ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 
∑(Wi X SMi) = 

5 
 



 

 

หนา้ 38 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

 

โดยที่ : 

 W = น้ าหนักความส าคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ าหนักของทุกเป้าหมายการผลิต

เท่ากับ 1.00 

 SM = คา่คะแนนที่ได้ 

 i = ล าดับที่ของส านัก/กลุ่มที่ด าเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรมของกรมป่าไม้ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ∑(Wi X SMi) = 1 

2 ∑(Wi X SMi) = 2 

3 ∑(Wi X SMi) = 3 

4 ∑(Wi X SMi) = 4 

5 ∑(Wi X SMi) = 5 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของคา่เฉลีย่ถว่งน้ าหนักใน

การด าเนินโครงการ/กจิกรรมตามแผนงาน

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤติมิชอบ และสง่เสรมิคุม้ครอง

จรยิธรรมของกรมปา่ไม ้

๕  5 5 0.25 



 

 

หนา้ 39 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตัวชี้วัด) 
(    )  รอบ  ๖  เดือน 

( √ )  รอบ ๑๒ เดือน 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

ด าเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสง่เสรมิคุม้ครองจรยิธรรมของกรม

ป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกและปลุกจติส านึกการต่อต้านการทุจรติ เน้นการปรับเปลีย่นฐานความคดิของคนในทุกภาค

ส่วนในการรักษาประโยชนส์าธารณะ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบรหิารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้ห้กับบุคลากรด้านการตอ่ตา้นการทุจริต 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนบัสนุน 

2. เจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งให้ความรว่มมือด าเนินการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

      - 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :                                                                                        

       ควรมีการด าเนนิการตามแผนงานอย่างต่อเนือ่งทุกป ีเพื่อยกระดับจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตของบุคลากรกรมป่า

ไม้ใหม้ีความรับผดิชอบในการปฏิบัติหนา้ที่เพื่อประโยชนส์ูงสุดของกรมป่าไม้ และน าไปสูว่ัฒนธรรมองคก์ร 

หลักฐานอ้างองิ :   

๑. หนงัสอืส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่10 (ราชบุรี) ที่ ทส 1623.1/1220 ลงวันที ่31 มีนาคม 2559  เรื่อง ขอส่ง

แผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสง่เสรมิคุม้ครองจรยิธรรมของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบไตรมาสที่ 1 และ 2 

2. หนังสอืส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่10 (ราชบุรี) ที่ ทส 1623.1/3841 ลงวันที ่4 ตุลาคม 2559  เรื่อง ขอส่ง

แผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสง่เสรมิคุม้ครองจรยิธรรมของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  รอบไตรมาสที ่3 และ 4 
 

 



 

 

หนา้ 40 

 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

 


