
รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1) 
 

 

สรุปผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) 
 

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

องคประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนที่ได 

(คะแนน) 
เปาหมายขั้นต่ํา 

50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 

100 คะแนน 

องคประกอบที่ 1  

Function Base 

1. ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมของประเทศ 

    1.1 จํานวนพื้นที่ปาไม – สํารวจจากภาพถายดาวเทียม 

 

9.01 ลานไร 

 

9.03 ลานไร 

 

9.05 ลานไร 

 

8.98 ลานไร 

 

0 คะแนน 

     1.2 พื้นท่ีปาไมที่ทวงคืนได (เขาครอบครอง) 2,200 ไร 2,310 ไร 2,420 ไร 0 ไร 0 คะแนน 

 2.  ความสําเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและ

ฐานขอมูลปาไม (One Map) 

- 321 ระวาง 

- รางกฎกระทรวงปา

สงวนแหงชาต ิ

พรอมแผนที่แนบทาย 

รอยละ 60 

- 362 ระวาง 

- รางกฎกระทรวง

ปาสงวนแหงชาต ิ

พรอมแผนที่แนบ

ทาย รอยละ 80 

- 402 ระวาง 

- รางกฎกระทรวง

ปาสงวนแหงชาต ิ

พรอมแผนที่แนบ

ทาย รอยละ 100 

402 ระวาง 

- รางกฎกระทรวงปา

สงวนแหงชาต ิ

พรอมแผนที่แนบทาย 

รอยละ 100 

   100 คะแนน 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(2) 
 

องคประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนที่ได 

(คะแนน) 
เปาหมายขั้นต่ํา 

50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 

100 คะแนน 

องคประกอบที่ 2 

(Agenda Base) 

 

1. ระดับความสําเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการปาไม

เพื่อความยั่งยืน 

1.1 โครงการครูปาไมดานการฟนฟูปา : 6 โรงเรียน 

1.2 การจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 

2,176 ไร 

1.3 การสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหารจัดการ

ปาชุมชนและกฎหมาย ปาชุมชน : ระดับอําเภอ 650 

คน ระดับจังหวัด 50 คน 

1.4 โครงการสงเสริมผลิตกลาไมพันธุดีสําหรับชุมชน 

(เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล) : จัดตั้งเรือนเพาะชํา

ชุมชน/ตําบล ตนแบบ จํานวน 15 ชุมชน 

1 ผลผลิต 

 

 

2-3 ผลผลิต 

 

4 ผลผลิต 

 

4 ผลผลิต 

6 โรงเรียน 

2,906-3-90 ไร 
 

ระดับอําเภอ 650 คน 

ระดับจังหวัด 50 คน 

 

15 ชุมชน 

 

100 คะแนน 

องคประกอบที่ 3 

(Area Base) 

 

ไมมีตัวชี้วัดในองคประกอบนี ้ - - - - - 

องคประกอบที่ 4 

(Innovation Base) 

ไมมตีัวชี้วัดในองคประกอบนี ้ - - - - - 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(3) 
 

องคประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนที่ได 

(คะแนน) 
เปาหมายขั้นต่ํา 

50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 

100 คะแนน 

องคประกอบที่ 5 

(Potential Base) 

ไมมตีัวชี้วัดในองคประกอบนี ้ - - - - - 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(4) 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ....... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)        ( ........ ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

ตัวชี้วัดที่ : 1. ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมของประเทศ 

                  1.1 จํานวนพื้นที่ปาไม-สํารวจจากภาพถายดาวเทียม 

 

คําอธิบาย : 

 พิจารณาจากพื้นที่ปาไมของประเทศในความรับผดิชอบของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง  

 นิยามพื้นท่ีปาไมที่ใชสําหรับการแปลตีความภาพถายดาวเทียม เพื่อจัดทําขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไม หมายถึง พื้นท่ีปกคลุมของพืชพรรณ

ที่สามารถจําแนกไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินที่มีอยู

ตามธรรมชาติที่ปรากฏลอมรอบดวยพื้นท่ีที่จําแนกไดวาเปนพื้นที่ปาไม โดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ที่มีตนไม แตประเมิน

ไดวาผลผลิตหลักของการดําเนินการไมใชเนื้อไม ไดแก พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม  

 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลสภาพพื้นที่ปาไมและพื้นที่ไมใชปาไม โดยใชการแปลตีความภาพถายดาวเทียมดวยสายตารวมกับ

เทคนิคและวิธีการทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร โดยมีการเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเปน

ภาพรวมของประเทศเมื่อดําเนินแลวเสร็จ ซึ่งมีการนําไปใชประโยชนในการเปรียบเทียบพื้นท่ี ท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นท่ีปาไม 

 ขอมูลสําหรับการประเมินผล โดยกรมปาไม จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 

       เปาหมายแผนฯ 12 คือ สัดสวนพ้ืนที่ปาไมเปนรอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบงเปนพ้ืนที่ปาเพื่อการอนุรักษรอยละ 25 และพื้นที่ปา

เศรษฐกิจ รอยละ 15 พื้นท่ีปาชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ลานไร เปน 1.58 ลานไร พ้ืนที่ปลูกและฟนฟูปาตนน้ําเพิ่มขึ้น 

 

เกณฑการประเมิน : 

 
เปาหมายขั้นต่ํา 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

 

9.01 ลานไร 
 

 

9.03 ลานไร 

 

9.05 ลานไร 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(5) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ....... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)        ( ........ ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

1. ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวน

พื้นที่ปาไมของประเทศ 

    1.1 จํานวนพื้นที่ปาไม-สํารวจ

จากภาพถายดาวเทียม 

 

 

 

8.98 ลานไร 

 

 

0 คะแนน 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

   ผลการแปลขอมูลสภาพปาไม จากภาพถายดาวเทียม รวมกับเทคนิคการอานแปลดวยสายตา โดยเปรียบเทยีบกับขอมูล

ที่ผานมา (พ.ศ. 2560 – 2561 ) 

พื้นที่ปาไม (ไร) 

จังหวัดนครปฐม                582.55 ไร 

จังหวัดสมุทรปราการ      13,860.24 ไร 

จังหวัดสุพรรณบุรี        392,761.86 ไร 

จังหวัดกาญจนบุรี      7,504,531.79 ไร 

จังหวัดราชบุรี           1,068,138.96 ไร 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

    - ภาพถายดาวเทียม 2560 – 2561 

    - ขอมูลสภาพพื้นมีที่ปาไม ป 2560 - 2561 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

     - สภาพพ้ืนที่บางประเภทไมสามารถจําแนกไดชัดเจน (ปา/ไมใชปา) 

 

หลักฐานอางอิง : 

     - ขอมูลโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2560 - 2561 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(6) 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .. .. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

ตัวชี้วัดที่ : 1.2 พื้นท่ีปาไมที่ทวงคืนได (เขาครอบครอง) 

คําอธิบาย : 

 พิจารณาจากผลการดําเนินงานของจํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนและเขาครอบครอง (ไร) 

 จํานวนพ้ืนที่ปาไมที่ทวงคืนได – เขาครอบครอง หมายถึง จํานวนพ้ืนที่ปาไมที่หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ เจาหนาทีผู่ตรวจยึด ได

แสดงการเขาครอบครองพ้ืนที่โดยการดําเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แหง พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ 

มาตรา 25 แหงพระราชบัญญตัิปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ที่ดําเนนิการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําความผิดตามมาตรา 16 ออก

จากเขตอุทยานแหงชาติ หรืองดเวนการกระทําใด ๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ 

- มาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบญัญัตินี้ เปนเหตุใหมีสิ่งปลูกสรางข้ึนใหม หรือมสีิ่ง

อื่นใดในอุทยานแหงชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาทีม่ีอํานาจสั่งใหผูกระทําความผดิทําลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ 

ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ หรอืทําใหสิ่งนั้นๆ กลับคืนสูสภาพเดมิ แลวแตกรณีถาผูกระทําความผดิไมปฏิบัตติามหรือถาไม

รูตัวผูกระทําความผิด หรือเพื่อปองกัน หรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ พนักงานเจาหนาที่จะกระทําดังกลาวแลว

อยางใดอยางหนึ่งเสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทําความผิดมีหนาที่ชดใชคาใชจายที่ตองเสียไป ในการที่พนักงาน

เจาหนาที่กระทําการเสียเองน้ัน 

- มาตรา 25 พระราชบัญญตัิปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติ และรัฐมนตรีไดแตงตั้ง

พนักงานเจาหนาที่ผูควบคมุและรกัษาปาสงวนแหงชาตินั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี ้

(1)  สั่งใหผูหนึ่งผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทําใด ๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริง

ปรากฏหรือเหตุอันควรสงสยัวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

(2)  สั่งเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบญัญัตินี้ รื้อถอนแกไขหรือทําประการอื่นใดแกสิ่งที่เปนอันตราย หรือสิ่งที่ทําให

เสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติ ภายในเวลาที่กําหนดให 

        (3)  ยึด ทําลาย รื้อถอน แกไขหรือทําประการอื่น เมื่อผูกระทําผดิไมปฏบิัติตาม (2) ไมปรากฏตัวผูกระทําผิดหรือรูตัวผูกระทํา 

                ผิดแตหาตัวไมพบ  

                ถาพนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบตัิการอยางหนึ่งอยางใดดงักลาวและไดเสียคาใชจายเพื่อการนั้น ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออก 

                คาใชจายนั้นทั้งหมด หรือใหพนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสินที่ยึดไวไดออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที ่

                เห็นสมควรเพื่อชดใชคาใชจายนั้น และใหนําความในมาตรา 1327 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแก 

                เงินท่ีไดจากการขายทรัพยสินนั้นโดยอนุโลม 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(7) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .. .. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

เกณฑการประเมิน : 

 
เปาหมายขั้นต่ํา 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

 

2,200 ไร 
 

2,310 ไร 2,420 ไร 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

 

1.2 พื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได  

     (เขาครอบครอง) 

 

 

0 ไร 

 

0 คะแนน 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

   สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา กรมปาไม รวบรวมสรุปขอมูลจากการรายงานจํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได – 

เขาครอบครอง มีจํานวน ...........0.............. ไร  

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม 

2. กฎหมายวาดวยการปาไม ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ปาไม พุทธศักราช 2484 

                2.2 พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

                2.3 พ.ร.บ. สวนปา พ.ศ. 2535,ปรับปรุง 2558 

                2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545 

             3. ขาราชการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประจํา พื้นที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี)  

 4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที ่  

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(8) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .. .. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

           - 

 

หลักฐานอางอิง : 

           -  

 

 

  



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(9) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ........ ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)         ( .. .. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

ตัวชี้วัดที่ : 1.2 ความสําเร็จของการปรับปรุงแนวเขตทีด่ินและฐานขอมูลปาไม (One Map) 

คําอธิบาย : 

 การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตามการดําเนินการปรบัปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 

4,000 (One Map) เพื่อเตรียมกําหนดเปนกฎหมาย เปนการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตาม พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้  

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรเีห็นสมควรกําหนดปาอื่นใดเปนปาสงวนแหงชาติเพื่อรักษาสภาพปาไม ของปาหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวง 

ซึ่งตองมีแผนทีแ่สดงแนวเขตปาทีก่ําหนดเปนปาสงวนแหงชาตินั้น แนบทายกฎกระทรวงดวย” 

 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติปาใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหกระทาํไดโดยออกกฎกระทรวง และ

เฉพาะกรณีที่มีการเปลีย่นแปลง หรือ 

เพิกถอนบางสวนใหมีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลีย่นแปลง หรือเพิกถอนน้ันแนบทายกฎกระทรวงดวย”  

 พิจารณาความสาํเรจ็การตรวจสอบแนวเขตปาสงวนแหงชาติและพืน้ที่ในความรับผดิชอบของกรมปาไมตามกฎหมายในภาคสนาม 

(Ground check) และการปรับปรุงแผนที ่

แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราสวน 1 : 4000 (One Map) เพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบเปนมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งประเทศและไดรับการจัดเก็บในระบบ 

ภูมิสารสนเทศ โดยดําเนินการในพื้นท่ีแนวเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 1,221 ปา รวม 10,000 ระวาง และการยกรางกฎกระทรวง

ปาสงวนแหงชาติพรอมแผนที่แนบทาย 

 

เกณฑการประเมิน : 

 
เปาหมายขั้นต่ํา 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

- 321 ระวาง 

- รางกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาต ิ

พรอมแผนที่แนบทาย รอยละ 60 

- 362 ระวาง 

- รางกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาต ิ

พรอมแผนที่แนบทาย รอยละ 80 

- 402 ระวาง 

- รางกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาต ิ

พรอมแผนที่แนบทาย รอยละ 100 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(10) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ........ ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)         ( .. .. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

1.2 ความสําเร็จของการปรับปรุงแนวเขต

ที่ดินและฐานขอมูลปาไม (One Map) 
 

- 402 ระวาง 

- รางกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาติ 

พรอมแผนที่แนบทาย รอยละ 100 

100 คะแนน 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

          - แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาติ และรางแผนที่แนบทายกฎกระทรวงปาสงวน

แหงชาติภายหลังการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 ประจําสํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) 

          - แตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ดําเนินการ 3 จังหวัด  ดังนี้   

                     1. จังหวัดราชบุรี  99 ระวาง 

                     2. จังหวัดกาญจนบุรี  221 ระวาง 

                     3. จังหวัดสพุรรณบุรี  82 ระวาง 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

            ดําเนินการ 402 ระวาง 

            รางกฎกระทรวงพรอมแผนที่แนบทาย 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

           การจัดทํารางแผนที่แนบทายกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาติ รูปแบบในการจัดทําไมชัดเจน 

 

หลักฐานอางอิง : 

           - คําสั่งที่ 99/2562  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาติ และ

รางแผนที่แนบทายกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาติภายหลังการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรา

สวน 1 : 4000 ประจําสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) 

            - คําสั่งที่ 113/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562   

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(11) 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( ... ..... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

 

ตัวชี้วัดที่ : 2.1 ระดับความสาํเร็จในการปฏริูปการบริหารจัดการปาไมเพื่อความยั่งยืน 

คําอธิบาย : 
 การปฏิรูปการบริหารจัดการปาไมเพื่อความยั่งยืน หมายถึง การจัดการปาไมเพื่อการอนุรักษ การจัดการปาไมเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศ และการจัดการปาไมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมประกอบดวยผลผลิต ดังนี ้
1. โครงการครูปาไมดานการฟนฟูปา 

- ครูปาไมดานการฟนฟูปา  เปนกิจกรรมการประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจและปลุกจิตสํานึกเยาวชนดานการฟนฟู
ปาและการอนุรักษทรัพยากรปาไมโดยมีเปาหมายจํานวนโรงเรียนจํานวน 6 โรงเรียน ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 แบงเปน 2 
กิจกรรม ดังน้ี 
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตรจัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 2 โรงเรียน 

(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่รายภาค (ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน) จํานวน 4 โรงเรียน 

2. การจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
- รัฐบาลมีนโยบายสําคัญในการจัดการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา โดยไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 

เห็นชอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางดําเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
(คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินทํากินใหแกชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหสิทธิอยูอาศัยทํากินแตไมใหกรรมสิทธิ์รายบุคคล 
รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และสงเสริมการดํารงชีพเพื่อใหราษฎรพึ่งตนเองได
อยางมั่นคงและยั่งยืน โดยการดําเนินงานจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาต ิ

- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ หมายถึง ปาสงวนแหงชาติที่ไดรับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชน ซึ่งเปนเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทําการสํารวจ ตรวจสอบขอบเขตและขอมูลแปลงที่ดินของราษฎร 
ทบทวนขอมูลใหถูกตอง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในบริเวณพื้นที่ดําเนินการ เพื่อใหไดขอมูลนําไปสูการ
จัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

- วัดจากจํานวนพ้ืนที่ (ไร) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
- การจัดหาทีด่ินทํากินใหชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้

1.  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่ สงพื้นที่เปาหมายที่มีความพรอมที่จะดําเนินการจัดหาที่ดินใหชุมชน 

2. กรมปาไมจัดทําขอมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  

3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณากําหนดเปนพื้นท่ีเปาหมายที่จะดําเนินการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน 

4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจงผลการกําหนดเปนพื้นที่เปาหมายให คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการ 

และขอมูลผูครอบครองที่ดินเดิม (ถามี) 

5. คทช. จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบพื้นที่ดําเนินการ 

6. คทช. จังหวัด แจงผลการพิจารณาใหคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 

3. การสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหารจัดการปาชุมชนและกฎหมายปาชุมชน 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(12) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( ... ..... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

 

- ตามนโยบายรัฐบาลมุงเนนใหความสําคัญในการเรงรัดขยายการจัดตั้งปาชุมชนใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยดําเนินการ
สงเสริมใหทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขามีสวนรวมในการจัดการ ปาชุมชน ประกอบดวยคณะรัฐมนตรีไดมี
การอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระสําคัญใหมีกฎหมายวาดวยปาชุมชน เพื่อสงเสริมใหราษฎร
ไดมีสวนรวมกับรัฐในการอนุรักษ ฟนฟู จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ อยางสมดุลและยั่งยืน อันจะเปนการสงเสริมใหประชาชนและชุมชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ สงผลใหทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมของประเทศมีความสมบูรณและยั่งยืน 

- ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน) เห็นความสําคัญของการ
ดําเนินการดังกลาว จึงมีนโยบายให กรมปาไมเรงดําเนินการสรางความรู ความเขาใจ ใหแกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนใหเกิดความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการปาชุมชนและกฎหมายปาชุมชน เพื่อการ
บริหารจัดการปาชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระเบียบกฎหมายและเกิดความยั่งยืนตลอดไป 

- เพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้นในปงบประมาณ
พ.ศ.2562 สํานักจัดการปาชุมชน จึงกําหนดใหมีการสรางความรู ความเขาใจ บรรจุหัวขอการบรรยาย เรื่อง “การบริหาร
จัดการปาชุมชนและกฎหมายปาชุมชน” ลงในโครงการฝกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
ประจําป พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของสํานักจัดการปาชุมชนเพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจใหแก ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในเรื่อง ดังกลาว 

4. โครงการสงเสริมผลิตกลาไมพันธุดีสําหรับชุมชน (เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล) 
- การจัดทําโครงการสงเสริมผลิตกลาไมพันธุดีสําหรับชุมชน (เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล) เปนขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองการใหชุมชนมีสวนรวม ในการดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อเปนการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมมีคาที่คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2561 ลงมติวา 
1)  เห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเสนอ และใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและหนวยงานที่

เกี่ยวของดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

2)  ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดแนวทางในการสงเสริม

การปลูกไมมีคาในพื้นที่ตาง ๆ ที่มีความพรอมและมีศักยภาพใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ปาไมในภาพรวม

ของประเทศและเปนการเพิ่มรายไดของประชาชน ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงการปลูกปาในพื้นที่เขาหัวโลนและพื้นที่ปาเสื่อม

โทรมดวย โดยใหพิจารณากําหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑใหถูกตองและเหมาะสมดวย 

- สนับสนุนหรือรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธุไมมีคาทางเศรษฐกิจสายพันธุดีใหกับชุมชนทีม่ี
ศักยภาพและมีความตองการที่จะดําเนินการเพาะชํากลาไมดวยตนเอง เพื่อเปนการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม
มีคา โดยดําเนินการ ดังนี ้
1)  สํารวจชุมชนท่ีมีความพรอม ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการเพาะชํากลาไมใหกับชุมชนท่ีเขารวมโครงการ 

2)  คัดเลือกหรือสรางไมมีคาสายพันธุดีที่เหมาะสมดวยการปรับปรุงพันธุ และจัดหาเมล็ดไมมีคาสายพันธุดีแตละชนิดที่มี

คุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จากสํานักวิจัยและพัฒนาปาไมใหการสนับสนุน/จําหนายให

ชุ ม ชนที่ ส น ใ จ ใน ร า ค าทุ น  เ พื่ อ เ ป นก า รส ร า ง ค ว าม มั่ น ใ จ ในกา ร ปลู ก ว า ต น ไ ม ที่ ป ลู ก เ ป น ส ายพั น ธุ 

ที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธุไมที่สนับสนุนนี้จะตองสามารถตรวจสอบยอนกลับไดวาไดมาจากตนพันธุใด 

3)  สนับสนุนใหมีการจัดตั้งเรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล ตนแบบ และสงเสริมการขยายพันธุ โดยการเพาะเมล็ด การปกชํา 

หรืออื่น ๆ ใหกับชุมชน โดยการเปนท่ีปรึกษาใหความรูในการขยายพันธุไมแตละชนิด 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(13) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( ... ..... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

 

 โดยการประเมินความสําเร็จ ท้ัง 6 โครงการ จะประเมินผลจากผลผลิต และคาเปาหมายดังนี ้
1. โครงการครูปาไมดานการฟนฟูปา : 6 โรงเรียน 
2. การจัดหาทีด่ินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 2,176 ไร 
3. การสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหารจัดการปาชุมชนและกฎหมายปาชุมชน : ระดับอําเภอ 650 คน ระดับจังหวัด 50 

คน 
4. โครงการสงเสริมผลิตกลาไมพันธุดสีําหรับชุมชน(เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล) : จัดตั้งเรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล ตนแบบ เพื่อเปน

การสนบัสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชน ไมมีคา จาํนวน 15 ชุมชน 
เกณฑการประเมิน : 

 
เปาหมายขั้นต่ํา 

(50 คะแนน) 

 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

1 ผลผลิต 2-3 ผลผลิต 4 ผลผลิต 

 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

2.1 ระดับความสําเร็จในการปฏิรูปการ
บริหารจัดการปาไมเพื่อความยั่งยืน 

 
        โดยการประเมินความสาํเรจ็ ท้ัง 6 โครงการ 
จะประเมินผลจากผลผลิต และคาเปาหมายดังนี ้
1. โครงการครูปาไมดานการฟนฟูปา : 6 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ผลผลิต 

 

 
 

6 โรงเรียน 
1.1 โรงเรียนบานหนองน้ําใส จ.ราชบุรี 
1.2 โรงเรียนบานลาดคา จ.ราชบุร ี
1.3 โรงเรียนบานทามะขาม จ.ราชบุรี 
1.4 โรงเรียนบานบอหวี จ.ราชบุร ี
1.5 โรงเรียนบานหมองกะลา จ.กาญจนบุร ี
1.6 โรงเรียนบานอูลอง จ.กาญจนบุรี 
 

 

100 คะแนน 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(14) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( ... ..... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

 

2.การจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล : 2,176 ไร 
 
 
 
 
 
3.การสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหาร
จัดการปาชุมชนและกฎหมายปาชุมชน : ระดับ
อําเภอ 650 คน ระดับจังหวัด 50 คน 
 
4.โครงการสงเสริมผลิตกลาไมพันธุดีสําหรับชุมชน

(เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล) : จัดตั้งเรือนเพาะชํา

ชุมชน/ตําบล ตนแบบ เพ่ือเปนการสนับสนนุการ

ขับเคลื่อนโครงการชุมชน ไมมีคา จํานวน 15 

ชุมชน 

2,906-3-90 ไร 
2.1 ปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําโจน จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 

2,876-3-07 ไร 
2.2 ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาตะโกปดทองและปาเขา

เพชรนอย จ.สุพรรณบรุี เนื้อที่ 30-0-83 ไร 
 

 
ระดับอําเภอ 650 คน 
ระดับจังหวัด 50 คน 

 
 

เรือนเพาะชําชุมชน จํานวน 15 ชุมชน 
4.1 บานหวยสะพาน จ.กาญจนบรุี 
4.2 บานสามัคคีธรรม จ.กาญจนบรุี 
4.3 บานมุสิ จ.กาญจนบรุ ี
4.4 บานปลายดินสอ จ.กาญจนบรุี 
4.5 บานตนมะพราว จ.กาญจนบุร ี
4.6 บานดอนประดู จ.นครปฐม 
4.7 บานเดนมะเกลือ จ.นครปฐม 
4.8 บานทุงสีชุก จ.นครปฐม 
4.9 บานหุบโตนด จ.นครปฐม 
4.10 บานหนองงูเหลือม จ.นครปฐม 
4.11 บานศรีจันต จ.สุพรรณบุร ี
4.12 บานหนองแบน จ.สุพรรณบรุี 
4.13 บานนอย จ.สุพรรณบุร ี
4.14 บานดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี 
4.15 บานทาทอง จ.สุพรรณบุร ี
 
 

   
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
   1. โครงการครูปาไมดานการฟนฟูปา : 6 โรงเรียน ไดวางแผนเริม่ดําเนินการในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ โดย สวนสงเสรมิปลูกปา

ดําเนินการ จํานวน 2 โรงเรียน ศนูยปาไมกาญจนบรุีดําเนินการ จํานวน 2 โรงเรียน และศูนยปาไมสพุรรณบรุีดําเนินการ จํานวน 2 
โรงเรียน ดังนี้  
1.1 โรงเรียนบานหนองน้ําใส จ.ราชบุรี 
1.2 โรงเรียนบานลาดคา จ.ราชบุร ี
1.3 โรงเรียนบานทามะขาม จ.ราชบุรี 
1.4 โรงเรียนบานบอหวี จ.ราชบุร ี



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(15) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( ... ..... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

 

1.5 โรงเรียนบานหมองกะลา จ.กาญจนบุร ี
1.6 โรงเรียนบานอูลอง จ.กาญจนบุรี 

2. การจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 2,176 ไร : ดําเนินการได 2,906-3-90 ไร  
   สรุปผลการตรวจสอบจัดทําขอมูลขอบเขตพื้นท่ีที่จะดําเนินการ และผลการตรวจสอบทบทวนขอมูลที่ดินท่ีถูกตองครบถวน 

    2.1 ปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําโจน จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ี 2,876-3-07 ไร 

    2.2 ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาตะโกปดทองและปาเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบรุี เนื้อที่ 30-0-83 ไร 

3. การสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหารจัดการปาชุมชนและกฎหมายปาชุมชน : ระดับอําเภอ 650 คน ระดับจังหวัด 50 คน 
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสงเสริมเครือขายปาชุมชนกรมปาไมเพื่อพิทักษปา ระดับอําเภอ” จํานวน 13 อําเภอๆละ 50 คน

ผูเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น จํานวน 650 คน 
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือขายปาชุมชนกรมปาไมเพื่อพิทักษปา ระดับจังหวัด ปท่ี 1” จํานวน 1 รุน ผูเขารวมประชมุ 

จํานวน 50 คน 
4. โครงการสงเสรมิผลิตกลาไมพันธุดีสําหรับชุมชน(เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล) : จัดตั้งเรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล ตนแบบ เพื่อเปนการ

สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชน ไมมีคา จํานวน 15 ชุมชน ไดดําเนินการเรยีบรอยแลว ดังนี้ สถานีเพาะชํากลาไมกาญจนบุรี 
จํานวน 5 ชุมชน สถานีเพาะชํากลาไมสุพรรณบุรี จาํนวน 5 ชุมชน สถานีเพาะชําพุทธมณฑล จํานวน 5 ชุมชน4.1 บานหวยสะพาน 
จ.กาญจนบุร ีดังนี ้

1. บานหวยสะพาน จ.กาญจนบุร ี
2. บานสามัคคีธรรม จ.กาญจนบรุ ี
3. บานมุสิ จ.กาญจนบุร ี
4. บานปลายดินสอ จ.กาญจนบรุ ี
5. บานตนมะพราว จ.กาญจนบรุ ี
6. บานดอนประดู จ.นครปฐม 
7. บานเดนมะเกลือ จ.นครปฐม 
8. บานทุงสีชุก จ.นครปฐม 
9. บานหุบโตนด จ.นครปฐม 
10. บานหนองงูเหลือม จ.นครปฐม 
11. บานศรีจันต จ.สุพรรณบุร ี
12. บานหนองแบน จ.สุพรรณบรุ ี
13. บานนอย จ.สุพรรณบุร ี
14. บานดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบรุี 
15. บานทาทอง จ.สุพรรณบุร ี

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. การสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหารจัดการปาชุมชนและกฎหมายปาชุมชน : สมาชิกเครือขายปาชุมชนกรมปาไม จังหวัด

กาญจนบุร ี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. โครงการครูปาไมดานการฟนฟปูา : 6 โรงเรียน :  
    - ไมพบอุปสรรค 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(16) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( ... ..... ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

 

2. การจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 2,906-3-90 ไร 
    พบอุปสรรค 
   2.1 รูปแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม ไมตรงกับสภาพการทําประโยชนในปจจุบัน เปลี่ยนสภาพเปนการใช

ประโยชนอยางอ่ืน เชน สสุาน หรอืไมไดใชประโยชน เนื่องจากพื้นทีใ่กลเคียงเปนเหมืองปูน 
   2.2 รูปแบบแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม เปนการรังวัดที่ไมไดทาบกับภาพถายทางอากาศไมตรงกับสภาพภูมิ

ประเทศตองมีการปรับปรุงใหม 
3.การสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหารจัดการปาชุมชนและกฎหมายปาชุมชน : ระดับอําเภอ 650 คน ระดับจังหวัด 50 คน 
   - ไมพบอุปสรรค 
4.โครงการสงเสริมผลิตกลาไมพันธุดีสําหรับชุมชน(เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล) : จัดตั้งเรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล ตนแบบ เพื่อเปนการ

สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชน ไมมีคา จํานวน 15 ชุมชน 
  - พบอุปสรรค ไมมีงบประมาณในการลงพื้นท่ีสําหรับการจัดอบรมใหแกชุมชนในการบริหารจดัการเรือนเพาะชําชุน ทําใหกลาไมไมมี

คุณภาพ เกดิปญหาตอระยะเวลาในการแจกจายกลาไม 

หลักฐานอางอิง : 
1. โครงการครูปาไมดานการฟนฟปูา : 6 โรงเรียน  

    - 

2.การจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 2,906-3-90 ไร 
   หลักฐานอางอิงจากรายงานประจําป สรุปผลการตรวจสอบจัดทําขอมูลขอบเขตพื้นท่ีที่จะดาํเนินการ และผลการตรวจสอบทบทวนขอมูล

ที่ดินท่ีถูกตองครบถวน 

    2.1 ปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําโจน จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 2,876-3-07 ไร 

    2.2 ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาตะโกปดทองและปาเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบรุี เนื้อที่ 30-0-83 ไร 

3.การสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหารจัดการปาชุมชนและกฎหมายปาชุมชน : ระดับอําเภอ 650 คน ระดับจังหวัด 50 คน 
    3.1 การสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหารจดัการปาชุมชนและกฎหมายปาชุมชน : โครงการประชุมปฏิบัติการ “การสงเสรมิ

เครือขายปาชุมชนกรมปาไม เพ่ือพิทักษปา “ระดับอําเภอ และโครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การพัฒนาเครือขายปาชุมชนกรมปาไมเพื่อ

พิทักษปา” ระดังจังหวัดปที่ 1 

    3.2 ภาพการประชุมเชิงปฏิบัตกิารฯ ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 

4. โครงการสงเสรมิผลิตกลาไมพันธุดีสําหรับชุมชน(เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล) : จัดตั้งเรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล ตนแบบ เพื่อเปนการ

สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชน ไมมีคา จํานวน 15 ชุมชน 
   การสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหารจัดการปาชุมชนและกฎหมายปาชุมชน : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสงเสริม

เครือขายปาชุมชนกรมปาไม เพ่ือพิทักษปา” ระดับอําเภอ และ โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การพัฒนาเครือขายปาชุมชนกรมปาไม 

เพื่อพิทักษปา” ระดับจังหวัดปที่ 1 

 

 


