
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1) 
 

 
สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)         ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1  

Function Base 

1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

    1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 

 

9.01 ล้านไร่ 

 

9.03 ล้านไร่ 

 

9.05 ล้านไร่ 

 

9.03 ล้านไร่ 

 

75 คะแนน 

     1.2 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 2,200 ไร ่ 2,310 ไร ่ 2,420 ไร ่ 0 ไร่ 0 คะแนน 

 2.  ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและ
ฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

- 321 ระวาง 

- ร่างกฎกระทรวงป่า
สงวนแห่งชาติ 

พร้อมแผนท่ีแนบท้าย 
ร้อยละ 60 

- 362 ระวาง 

- ร่างกฎกระทรวง
ป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนท่ีแนบ
ท้าย ร้อยละ 80 

- 402 ระวาง 

- ร่างกฎกระทรวง
ป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนท่ีแนบ
ท้าย ร้อยละ 100 

0 ระวาง    0 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(2) 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 
(Agenda Base) 

 

1. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้
เพื่อความยั่งยืน 

1.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า : 6 โรงเรียน 
1.2 การจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 

2,176 ไร ่
1.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการ

ป่าชุมชนและกฎหมาย ป่าชุมชน : ระดับอ าเภอ 650 
คน ระดับจังหวัด 50 คน 

1.4 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน 
(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดต้ังเรือนเพาะช า
ชุมชน/ต าบล ต้นแบบ จ านวน 15 ชุมชน 

1 ผลผลิต 

 

 

2-3 ผลผลิต 

 

4 ผลผลิต 

 

2 ผลผลิต 

0 โรงเรียน 
0 ไร่ 
 

ระดับอ าเภอ 650 คน 
ระดับจังหวัด 50 คน 
 

15 ชุมชน 

 

75 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 
(Area Base) 
 

ไม่มีตัวช้ีวัดในองค์ประกอบน้ี - - - - - 

องค์ประกอบที่ 4 
(Innovation Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบน้ี - - - - - 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(3) 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 
(Potential Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบน้ี - - - - - 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(4) 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
                  1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง  

 นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณ
ที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่
ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมิน
ได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับ
เทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็น
ภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพ้ืนที่ ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้ จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 
       เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพ้ืนที่ป่า

เศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพ่ิมข้ึน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
9.01 ล้านไร่ 

 

 
9.03 ล้านไร่ 

 
9.05 ล้านไร่ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(5) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

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

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวน
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
    1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้-ส ารวจ
จากภาพถ่ายดาวเทียม 
 

 
 

9.03 ล้านไร่ 

 
 

75 คะแนน 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
   ผลการแปลข้อมูลสภาพป่าไม้ จากภาพถ่ายดาวเทียม ร่วมกับเทคนิคการอ่านแปลด้วยสายตา โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล
ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2560 ) 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
    - ภาพถ่ายดาวเทียม 2560 – 2561 
    - ข้อมูลสภาพพื้นมีท่ีป่าไม้ ปี 2559 - 2560 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     - สภาพพื้นท่ีบางประเภทไม่สามารถจ าแนกได้ชัดเจน (ป่า/ไม่ใช่ป่า) 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     - ข้อมูลโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(6) 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

( ...... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 1.2 พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 

 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้
แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ 
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 16 ออก
จากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

- มาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างข้ึนใหม่ หรือมีสิ่ง
อื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดท าลายหรือรื้อถอนสิ่งน้ันๆ 
ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือท าให้สิ่งน้ันๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณีถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามหรือถ้าไม่
รู้ตัวผู้กระท าความผิด หรือเพ่ือป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะกระท าดังกล่าวแล้ว
อย่างใดอย่างหน่ึงเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าความผิดมีหน้าท่ีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ในการที่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีกระท าการเสียเองน้ัน 

- มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติน้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปน้ี 
(1)  สั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจรงิ

ปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(2)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้

เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
        (3)  ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผูก้ระท า 
                ผิดแต่หาตัวไม่พบ  
                ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ัน ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออก 
                ค่าใช้จ่ายน้ันทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ี 
                เห็นสมควรเพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ 
                เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินน้ันโดยอนุโลม 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(7) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

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

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
2,200 ไร ่

 

2,310 ไร ่ 2,420 ไร ่

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

 
1.2 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้  
     (เข้าครอบครอง) 
 

 
0 ไร่ 

 
0 คะแนน 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
   ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ – 
เข้าครอบครอง มีจ านวน ...........0.............. ไร ่ 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 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. เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานประจ า พื้นท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  

 4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นท่ี   
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(8) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
           - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
           -  
 

 

  



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(9) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 1.2 ความส าเร็จของการปรบัปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
ค าอธิบาย : 
 การตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 

4,000 (One Map) เพ่ือเตรียมก าหนดเป็นกฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังน้ี  

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง 
ซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติน้ัน แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง และ
เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ 
เพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนน้ันแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

 พิจารณาความส าเร็จการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายในภาคสนาม 
(Ground check) และการปรับปรุงแผนที ่
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพ่ือปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทัง้ประเทศและได้รับการจัดเก็บในระบบ 
ภูมิสารสนเทศ โดยด าเนินการในพ้ืนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ป่า รวม 10,000 ระวาง และการยกร่างกฎกระทรวง
ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนที่แนบท้าย 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- 321 ระวาง 

- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 60 

- 362 ระวาง 

- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 80 

- 402 ระวาง 

- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 100 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(10) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

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

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขต
ท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
 

0 ระวาง 0 คะแนน 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          - แต่งต้ังคณะท างานจัดท าร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ และร่างแผนท่ีแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวน
แห่งชาติภายหลังการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 ประจ าส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 
          - แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ด าเนินการ 3 จังหวัด  ดังนี้   
                     1. จังหวัดราชบุรี  99 ระวาง 
                     2. จังหวัดกาญจนบุรี  221 ระวาง 
                     3. จังหวัดสุพรรณบุรี  82 ระวาง 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
            - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
           - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
           - ค าส่ังท่ี 99/2562  ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562 แต่งต้ังคณะท างานจัดท าร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ และ
ร่างแผนท่ีแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรา
ส่วน 1 : 4000 ประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 
            - ค าส่ังท่ี 113/2562 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2562   
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(11) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏริูปการบรหิารจัดการป่าไม้เพ่ือความย่ังยืน 
ค าอธิบาย : 
 การปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความย่ังยืน หมายถึง การจัดการป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ การจัดการป่าไม้เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศ และการจัดการป่าไม้เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยผลผลิต ดังน้ี 
1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 

- ครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตส านึกเยาวชนด้านการฟ้ืนฟู
ป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยมีเป้าหมายจ านวนโรงเรียนจ านวน 6 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 
กิจกรรม ดังน้ี 
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 2 โรงเรียน 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่รายภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน) จ านวน 4 โรงเรียน 
2. การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

- รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2557 
เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
(คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล 
รวมทั้งสนับสนุนเก่ียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และส่งเสริมการด ารงชีพเพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้
อย่างมั่นคงและย่ังยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

- พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร 
ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การ
จัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

- วัดจากจ านวนพ้ืนที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
- การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1.  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพ้ืนที่เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
2. กรมป่าไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ 

และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้าม)ี 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพ้ืนที่ด าเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 

3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
- ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการเร่งรัดขยายการจัดต้ังป่าชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยด าเนินการ

ส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ ป่าชุมชน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีได้มี
การอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระส าคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎร



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(12) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 

ได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ร วมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและย่ังยืน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และย่ังยืน 

- ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์) เห็นความส าคัญของการ
ด าเนินการดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ กรมป่าไม้เร่งด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน เพ่ือการ
บริหารจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและเกิดความย่ังยืนตลอดไป 

- เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังน้ันในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ส านักจัดการป่าชุมชน จึงก าหนดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บรรจุหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การบริหาร
จัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของส านักจัดการป่าชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว 

4. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 
- การจัดท าโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) เป็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าท่ีคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ลงมติว่า 
1)  เห็นชอบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่

เก่ียวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2)  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการส่งเสริม

การปลูกไม้มีค่าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพให้เพ่ิมมากย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวม
ของประเทศและเป็นการเพ่ิมรายได้ของประชาชน ท้ังน้ี ให้พิจารณาถึงการปลูกป่าในพ้ืนที่เขาหัวโล้นและพ้ืนที่ป่าเสื่อม
โทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

- สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธ์ุไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธ์ุดีให้กับชุมชนที่มี
ศักยภาพและมีความต้องการที่จะด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้
มีค่า โดยด าเนินการ ดังน้ี 
1)  ส ารวจชุมชนที่มีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการเพาะช ากล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
2)  คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธ์ุดีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธ์ุ และจัดหาเมล็ดไม้มีค่าสายพันธ์ุดีแต่ละชนิดที่มี

คุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จากส านักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ให้การสนับสนุน/จ าหน่ายให้
ชุ ม ช นที่ ส น ใ จ ใ นร าค าทุ น  เ พ่ื อ เป็ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว าม มั่ น ใ จ ใ นก ารป ลู ก ว่ า ต้น ไ ม้ ที่ ป ลู ก เป็ นส าย พัน ธ์ุ  
ที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธ์ุไม้ที่สนับสนุนน้ีจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธ์ุใด 

3)  สนับสนุนให้มีการจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธ์ุ โดยการเพาะเมล็ด การปักช า 
หรืออื่น ๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ในการขยายพันธ์ุไม้แต่ละชนิด 

 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(13) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
 
 โดยการประเมินความส าเร็จ ท้ัง 6 โครงการ จะประเมินผลจากผลผลิต และค่าเป้าหมายดังน้ี 

1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า : 6 โรงเรียน 
2. การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 2,176 ไร่ 
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชมุชนและกฎหมายป่าชุมชน : ระดับอ าเภอ 650 คน ระดับจังหวัด 50 

คน 
4. โครงการสง่เสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ เพ่ือเป็น

การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชน ไม้มีค่า จ านวน 15 ชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1 ผลผลิต 2-3 ผลผลิต 4 ผลผลิต 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการ
บริหารจัดการป่าไม้เพือ่ความยั่งยืน 

 
        โดยการประเมินความส าเร็จ ท้ัง 6 โครงการ 
จะประเมินผลจากผลผลิต และค่าเป้าหมายดังน้ี 
1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า : 6 โรงเรียน 
2.การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
: 2,176 ไร่ 
3.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหาร
จัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน : ระดับ
อ าเภอ 650 คน ระดับจังหวัด 50 คน 
4.โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน
(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดต้ังเรือนเพาะช า
ชุมชน/ต าบล ต้นแบบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนโครงการชุมชน ไม้มีค่า จ านวน 15 ชุมชน 

2 ผลผลิต 
 
 
 

0 โรงเรียน 
0 ไร่ 

 
ระดับอ าเภอ 650 คน 
ระดับจังหวัด 50 คน 

 
15 ชุมชน 

 

75 คะแนน 

   
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(14) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
   1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า : 6 โรงเรียน ได้วางแผนเริ่มด าเนินการในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ โดย ส่วนส่งเสริมปลูกป่า
ด าเนินการ จ านวน 2 โรงเรียน ศูนย์ป่าไมก้าญจนบุรีด าเนินการ จ านวน 2 โรงเรียน และศูนย์ป่าไมสุ้พรรณบุรีด าเนินการ จ านวน 2 
โรงเรียน 
2. การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 2,176 ไร่ : มีค าสั่งปฏิบัติงานแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการในล าดับต่อไป  
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการปา่ชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน : ระดับอ าเภอ 650 คน ระดับจังหวัด 50 คน 
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้เพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับอ าเภอ” จ านวน 13 อ าเภอ ผู้เข้าร่วมประชุม
รวมทั้งสิ้น จ านวน 650 คน 
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้เพ่ือพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1” จ านวน 1 รุ่น ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 50 คน 
4. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชน ไม้มีค่า จ านวน 15 ชุมชน ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี สถานีเพาะช ากล้าไมก้าญจนบุรี จ านวน 
5 ชุมชน สถานีเพาะช ากล้าไม้สุพรรณบุรี จ านวน 5 ชุมชน สถานีเพาะช าพุทธมณฑล จ านวน 5 ชุมชน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการปา่ชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน : สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัด
กาญจนบุรี 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการปา่ชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน : โครงการประชุมเชงิปฏิบติัการ “การส่งเสริม
เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ เพ่ือพิทักษ์ป่า” ระดับอ าเภอ และ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 
เพ่ือพิทักษ์ป่า” ระดับจังหวัดปีที่ 1 

 
 

 


