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 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 

( ……) รอบที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)   ( ......... ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
  

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
รอบที่ 1 

ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งาน
ประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรัฐมนตรี (Functional 
Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ     
     1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) - รอการแปลภาพถ่ายจากกรมป่าไม้   
     1.1.2 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง  - เข้าครอบครอง 1,100 ไร่ 

- ส่งด าเนินคดี 2,250 ไร่ 
- เข้าครอบครอง 0 ไร ่
- ส่งด าเนินคดี 1,854.61 ไร่ 

  

1.1.3 จ านวนพ้ืนที่การปลูกฟ้ืนฟูป่า - เตรียมพ้ืนที่ปลูกป่าสงวน 2,900 ไร่ 
- เตรียมกล้าไม้ 580,000 กล้า 

- เตรียมพ้ืนที่ปลูกป่าสงวน 2,900 ไร่ 
- เตรียมกล้าไม้ 580,000 กล้า 

  

1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ์ - จัดท าทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 300 ไร่ 

- เตรียมกล้าไม้ จ านวน 100,000 กล้า 

- จัดท าทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 500 ไร่ 

- เตรียมกล้าไม้ จ านวน 100,000 กล้า  

  

1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน - ลดลงต่ ากว่า 73 จุด 115 จุด   
1.4 การจัดต้ังป่าชุมชน 30 หมู่บ้าน 49 หมู่บ้าน   
1.5 จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนา   

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปี 2561 
- เตรียมเพาะช ากล้าทั่วไป 100,000 กล้า 
- เพาะช าหญ้าแฝก 100,000 กล้า 

 

- เตรียมเพาะช ากล้าทั่วไป 100,000 กล้า 
- เพาะช าหญ้าแฝก 100,000 กล้า 

 

  

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

(Agenda Base) 

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร ้
 
  

2,000 ไร่ 2,294-0-38 ไร่   
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
รอบที่ 1 

ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ 
(Area Base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่
ต้องประเมิน) 

- - -   

องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ 
(Innovation Base) 

4.1การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม “การลดกระดาษ” 

ลดลงร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 33.93   

องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการเป็น
ส่วนราชการท่ีมีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
(Potential Base) 

- - -   
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 

 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมป่าไม,้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต , ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทียม sentinel-2 

 นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่
สามารถจ าแนก ได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึง 
สวนยูคาลิปตัส หรือ พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวน
ยางพารา และสวนปาล์ม 

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา ร่วมกับ
เทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็น
ภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพ้ืนที่ ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้  

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 
- 
 

 
9.02 ล้านไร่ 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้  (ส ารวจ
จากภาพถ่ายดาวเทียม) 
 

- 
 

รอการแปลภาพถ่ายจาก 
กรมป่าไม้ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       จ านวนป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) เป็นการอ่านแปลในภาพรวมของกรมป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ได้
ให้ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการในภาพรวม ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็น
ผู้น าผลการอ่านแปลจากกรมป่าไม้ไปใช้ ซึ่งในปี 2560 และ 2561 ส านักฯส่วนภูมิภาคยังไม่ได้รับผลการอ่าน
แปลดังกล่าว 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
      - ผลการตรวจสอบภาคสนาม 
       - ภาพถ่ายดาวเทียม Theos, Landsat-8 และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
       - การอ่านแปลภาพดาวเทียม มิสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที (เป็นปัจจุบัน) เพราะต้องผ่าน
กระบวนการของการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในปัจจุบัน 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
      - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ตัวชี้วัดที่    1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 
                    1) เข้าครอบครอง 

                         2) ส่งด าเนินคดี 
 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง  
 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดง

การเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการ 
1. ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ตาม มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 16 ออก

จากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
เข้าครอบครอง   1,100 ไร่    เข้าครอบครอง  2,200 ไร่ 

                        สง่ด าเนินคดี     2,250  ไร่               สง่ด าเนินคดี     4,500 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

เข้าครอบครอง 1,100 ไร่ 0 ไร ่   

ส่งด าเนินคดี 2,250  ไร่ 1,854.61   
 
 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       -หน่วยงานภาคสนามของกรมป่าไม้ได้ด าเนินการลาดตระเวนเชิงป้องปรามอย่างเข้มข้น ท าให้การกระท า
ผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ลดลง 
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 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 6 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
        1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังน้ี 
                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช 2484 
                2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
                2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535,ปรับปรุง 2558 
                2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. การบุกรุกพื้นที่ของนายทุน,นักการเมือง 
2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกัน

รักษาป่า) 
3. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท่ีทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 

ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุดท่ี ทส 1605.6/7548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การก าหนด

เป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
- ตารางแสดงจ านวนพื้นที่ป่าท่ีทวงคืนได้-เข้าครอบครอง (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 7 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ตัวชี้วัดที่  1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

 
ค าอธิบาย :     

 การปลูกฟ้ืนฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจัดการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ป่าท่ีถูกบุกรุกท าลายและป่าที่เสื่อมสภาพ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปน้ี  
1)  ปฏิบัติตามข้ันตอนและแนวทางการปลูกฟ้ืนฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพ้ืนที่และชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับชนิดป่า เช่น  
      ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น  
2)  บ ารุงรักษา เช่น การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ  การก าจัดวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการให้มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟ้ืนฟูป่า  

 ด าเนินการในพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

เตรียมพื้นท่ีปลูกป่าสงวน 2,900 ไร่  
และกล้าไม้ 580,000 กล้า 

ปลูกป่าได้ 2,900 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

- เตรียมพื้นท่ีปลูกป่าสงวน  
- กล้าไม้ 

2,900 ไร ่
580,000 กล้า 

2,900 ไร ่
580,000 กล้า 

  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
       

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   - 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

หลักฐานอ้างอิง : - 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 8 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ตัวชี้วัดที่   1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ์

 
ค าอธิบาย : 
 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกสารสิทธ์ิ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น ท่ีเป็นไม้มีค่าท่ีมีรอบตัดฟันยาว (10 ปีข้ึนไป) ในที่ดิน

ของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพ่ือหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ 
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ผลการด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ซึ่งสนับสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ เมื่อผ่านการตรวจรับรอง  
ผลการด าเนินงานแล้ว ต้องมีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยร้อยละ 90 ข้ึนไป ในปีที่ 1-3  ร้อยละ 85 ข้ึนไป ในปีที่ 4 และร้อยละ 80 ข้ึนไป     
ในปีที่ 5 โดยให้ปลูกต้นไม้รอบตัดฟันยาวในบัญชีรายชื่อพันธ์ุไม้ตามโครงการฯ ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 

 ข้ันตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพ้ืนที่ เตรียมพ้ืนที่ เตรียมชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงกับ
ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ  สอดคล้องตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม บัญชีรายชื่อพันธ์ุไม้ ได้แก่ กระซิก, 
กระพ้ีเขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ่, กันเกรา, เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, จ าปาป่า, ชิงชัน,  แดง, ตะเคียนชันตาแมว, ตะเคียนทอง, 
ตะเคียนหิน, ตะแบกนา, ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสือโคร่ง, ประดู่ป่า 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

-  จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน  300 ไร่ 
-  เตรียมกล้าไม้  จ านวน 100,000 กล้า 

500 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

- จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
- เตรียมกล้าไม้   

300 ไร ่
100,000 กล้า 

500 ไร่ 
100,000 กล้า 

  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
      - แผนด าเนินการ 500 ไร่ ได้ผลการด าเนินงานดังนี ้
           1) จังหวัดราชบุรี        12 ราย   = 122 ไร ่
           2) จังหวัดสุพรรณบุรี    9 ราย   = 100 ไร่ 
           3) จังหวัดกาญจนบุรี   18 ราย   = 278 ไร่ 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
      - การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 
      - ข้อเสนอเพื่อเป็นแรงจูงใจ ในการปลูกไม้เศรษฐกิจของเกษตรกร 
      - ฤดูกาลตามธรรมชาติเหมาะสม 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

หลักฐานอ้างอิง : - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 10 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ตัวชี้วัดที่    1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน 
 
ค าอธิบาย : 
 จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ดาวเทียมระบบ 

Modis ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากองค์การบริหารการ
บินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรองข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดข้ึนใน
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ www.forest.go.th/wildfire และ Application 
Line ไปยังหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป  
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 

จ านวน Hotspot ในพื้นท่ีป่าสงวนท่ีลดลง  
ต่ ากว่า 73 จุด 

 

 
จ านวน Hotspot ในพื้นท่ีป่าสงวนท่ีลดลง 

ต่ ากว่า 73 จุด 
 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 
จ านวน Hotspot ในพื้นท่ีป่าสงวน

ท่ีลดลง 

 
ต่ ากว่า 73 จุด 

 
115 จุด 

  

 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
       - เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับสัญญาณค่าความร้อนยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ซึ่งเม่ือหน่วยงาน
ภาคสนามไปตรวจตามพิกัดแล้วไม่พบไฟป่า 
 
 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 11 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

1. งบประมาณกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าและงบประมาณกิจกรรมป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน 

2. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ www.forest.go.th/wildfire 
3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่น้อยเกินไปท าให้ต้องท างานครอบคลุมหลายพื้นที่ เช่น หน่วยส่งเสริมการ

ควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัดใหญ่ คือ กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ท าให้ไม่
สามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
แบบรายงาน ส.ค.ฟ. ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forest.go.th/wildfire


รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 12 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ตัวชี้วัดที่    1.4 การจัดต้ังป่าชุมชน 

 
ค าอธิบาย : 
 ป่าชุมชน หมายถึง ป่าหรือที่ดินอื่นใด ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้เป็นโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ภายใต้กฎหมาย กฎ 

หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุงป่า เพ่ือให้ป่าเกิด
ความย่ังยืน ชุมชนได้รับประโยชน์ 

 พ้ืนที่ด าเนินโครงการป่าชุมชนมี ดังน้ี 
1) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
2) พ้ืนที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
3) ที่ดินอันมีลักษณะเป็นที่สาธารณประโยชน์ หรือ พ้ืนที่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีก ากับดูแลรักษาพ้ืนที่ หรือมีอ านาจครอบครอง (โดยต้อง
ได้รับการยินยอมหรือแจ้งไม่ขัดข้องจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลรักษาพ้ืนที่ หรือผู้มีอ านาจครอบครอง) 

 การจัดต้ังป่าชุมชน 
 เมื่อชุมชนมีความต้องการจัดท าโครงการป่าชุมชนจะต้องมีการประชุมราษฎร เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชน และร่วมกันลง

ลายมือชื่อไม่น้อยกว่า 50 คน (ต้องมีอายุ 18 ปีข้ึนไป และมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้าน) จัดท าหนังสือค าขอจัดท าโครงการป่าชุมชน
ต่อเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ (ตามแบบ ปชช.1) เมื่อเจ้าหน้าท่ีท าการส ารวจพ้ืนที่ (ตามแบบ ปชช.2) และชุมชนเห็นว่าเหมาะสมจะร่วมกันจัดท า
แผนงานการจัดการป่าชุมชน เรียกว่า โครงการป่าชุมชน เพ่ือเสนอกรมป่าไม้อนุมัติ (ตามแบบ ปชช.3) 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 
30  หมู่บ้าน 

 
80 หมู่บ้าน 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

การจัดต้ังป่าชุมชน 
 

30  หมู่บ้าน 
 

49 หมู่บ้าน   

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       - 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 13 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   - 
 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. การด าเนินการในขั้นตอน ปชช.3 ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของ อปท. และอ าเภอท้องท่ี ท า

ให้การด าเนินการต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน 
2. หมู่บ้านต่าง ๆ ก าลังอยู่ในช่วงการจัดท าโครงการไทยนิยมฯ ท าให้การนัดหมายประธานและ

กรรมการ มีความยากล าบาก 
3. พื้นที่ท่ีขอจัดท าโครงการป่าชุมชนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร การเดินทางล าบาก 
4. ชุมชนยื่นค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชนให้เจ้าหน้าที่ล่าช้า เน่ืองจากผู้น าชุมชนต้องท า

หน้าที่หลายหน้าที่ การรวบรวมชาวบ้านให้ครบจ านวนที่จะยื่นค าขอจัดท าโครงการป่าชุมชนจึงต้องใช้เวลา
ค่อนข้างนาน 

5. พื้นที่ท่ีขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชนมีความทับซ้อนกับพื้นที่ของหน่วยงานอื่น เช่น 
พื้นที่ สปก. พื้นที่สหกรณ์นิคม พื้นที่ราชพัสดุ เป็นต้น ซึ่งการจัดท าโครงการป่าชุมชนจึงต้องได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของพื้นที่เสียก่อน ซึ่งบางส่วนราชการต้องเป็นระดับกรมฯ หรือผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการของส่วนราชการน้ัน ๆ 

6. บางชุมชนไม่มีความประสงค์จัดท าโครงการป่าชุมชน 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
                 รายงานผลการด าเนินการจัดตั้งป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 14 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ตัวชี้วัดที่   1.5  จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนา   พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปี 2561 

 
ค าอธิบาย : 

การสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ มีพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขยงและป่า
สงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ในท้องที่อ าเภอทองผาภูมิ และอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีวิธีการด าเนินการดังน้ี 

1. เพาะช ากล้าไม้ ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และตรงตามความต้องการของชุมชน จ านวน 100,000 กล้า         
และเพาะช าหญ้าแฝก 100,000 กล้า 

2. สนับสนุนกล้าไม้และหญ้าแฝก ให้กับ 
    2.1 หมู่บ้านเป้าหมายหลัก ได้แก่ หมู่บ้านเป้าหมายป่าชุมชน จ านวน 7 หมู่บ้าน  
    2.2 หมู่บ้านเป้าหมายรอง ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขยง และป่าเขาช้างเผือกน าไปปลูก 

พ้ืนฟูสภาพป่า เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า และเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

        - เตรียมเพาะช ากล้าทั่วไป 100,000 กล้า 

        - เพาะช าหญา้แฝก 100,000 กล้า 

 

7 หมู่บ้าน 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ได้รับกำร

สนับสนุนโครงกำรพัฒนำ 

พื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง  

ป ี2561 

 

- เตรียมเพาะช ากล้าท่ัวไป 

100,000 กล้า 

- เพาะช าหญา้แฝก 

100,000 กล้า 
 

- ด าเนินการเพาะช ากล้า

ท่ัวไป 100,000 กล้า 

- เพาะช าหญา้แฝก  

100,000 กล้า 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 15 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       - การสนับสนุนการพัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการ มีพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วย

เขยงและป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาชา้งเผือก ในท้องที่อ าเภอทองผาภูมิ และอ าเภอสังขละบุร ีจังหวัดกาญจนบุร ีมี

วิธีการด าเนนิการดังน้ี 

1. เพาะช ากล้าไม้ ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ และตรงตามความต้องการของชุมชน จ านวน 

100,000 กล้า และเพาะช าหญา้แฝก 100,000 กล้า 

2. สนับสนุนกล้าไม้และหญา้แฝก ให้กับ 

    2.1 หมู่บ้านเป้าหมายหลัก ได้แก่ หมู่บ้านเป้าหมายป่าชุมชน จ านวน 7 หมู่บ้าน 

    2.2 หมู่บ้านเป้าหมายรอง ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขยง และป่าเขา

ช้างเผือกน าไปปลูกพ้ืนฟูสภาพป่า เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า และเพ่ือเป็นแหลง่อาหารของชุมชน 

3. ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
1. งบปราณจากกจิกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม ้เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง  

2. มีพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการที่ชัดเจน 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- ฤดูฝน มีฝนตกชุก อาจเป็นอุปสรรคตอ่ต้นไมท้ี่เพาะช า เช่น กล้าไม้ไดรั้บน้ ามากเกินไป 

 

หลักฐานอ้างอิง : 
- หนังสือกรมป่าไม ้ดว่นที่สุด ที่ ทส 1606.22/ว4045 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เร่ือง ขออนุมัติโอนจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไมเ้พ่ือสนับสนุนโครงการ

พัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ตัวชี้วัดที่    2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 

 
ค าอธิบาย : 
 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายแผนปฏิบัติ

งานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 200,000 ไร่ โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวน
ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน วัดผลการด าเนินงานจากจ านวนพ้ืนที่(ไร่) ที่
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

 พ้ืนที่ป่าไม้ถาวร หมายถึง พ้ืนที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 หลังจากน้ันมีการ
ส ารวจและพิจารณาตามข้ันตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การถือครองที่ดิน 
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพ้ืนที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนก
เป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พ้ืนที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้
เพ่ือ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 
จัดหำที่ดินให้ผู้ยำกไร้  
ป่าถาวร 2,000 ไร่ 

 

 
จัดหำที่ดินให้ผู้ยำกไร้  
ป่าถาวร 10,000 ไร่ 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 
จัดหำที่ดินให้ผู้ยำกไร้  

ป่าถาวร  
 

 
2,000 ไร่ 

 
2,294-0-38 ไร่ 

  

 
 
 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       - 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
           ขอสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นท่าไม้ถาวร 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
           พื้นที่ ท่ีด าเนินการราษฎรมีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ นส.3 , นส.3ก และ น.ส.3ข จึงไม่มา
แจ้งการครอบครอง 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
           หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ท่ี ทส 1603.1/3871 ลงวันที่ 2 พ.ย. 60 และหนังสือกรมป่าไม้          
ด่วนที่สุด ท่ี ทส 1603.3/21781 ลงวันที่ 16 พ.ย. 60 เรื่อง ข้อก าหนดการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ตัวชี้วัดที่    4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   กิจกรรม “การลดกระดาษ” 

 
ค าอธิบาย : 

1.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือ
กิจกรรม 
และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วย
ราชการเชิงผลสัมฤทธ์ิ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษ เพ่ือน ามาพิจารณาในการแต่งต้ัง จ่ายค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรมรวม อย่างน้อย 12 
เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดข้ันตอน
การท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังน้ี  
1.การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณให้ทุก ส่วนราชการ เริ่มด าเนินการ  ท้ัง 3 กิจกรรม ต้ังแต่เดือนตุลา คม 

2560 
2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ส่วนราชการเริ่ม

ด าเนินการได้ด าเนินการภายในไตรมาส 
    ที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถเลือกเรื่องใดมาด าเนินการก่อนหลังก็ได้  
3. ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยคัดเลือกจาก

ประเภทเรื่องที่ด าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่  
   1) การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไข

ปัญหาด้านทุจริต 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
ส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ลดลงร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 10 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ลดการสั่งซือ้กระดาษ ลดลงร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 33.93   
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   
( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       ปีงบประมาณ 2560 ยอดรวมในการสั่งซื้อกระดาษ 70,353 บาท (ค านวณครึ่งปีประมาณ 35,267.5 บาท) 
       ปีงบประมาณ 2561 ยอดรวมในการสั่งซื้อกระดาษ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 60 – มี.ค. 61 = 23,300 บาท 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   - 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   - 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
          ข้อมูลรายงานยอดปริมาณการสั่งซื้อกระดาษในระบบออนไลน์ ที่ ทส 1600.9/ว691 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2560 (http://new.forest.go.th/psdg/ค ารับรองฯ/)       
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