
 
รายงานผลการด าเนินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 
(  √   ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.61 – 31 มี.ค. 62)                        (      ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายข้ันต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายข้ันสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 
Function Base 

1.1 ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ของ
ประเทศ 
1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

 
 

1,133,872.52 ไร่ 

 
 

1,145,32578 ไร ่

 
 

1,156,779.03 ไร่ 

 
 
1,162,886.16 /การด าเนินงาน “ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม” ส่วนส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปี 2562 

 
 

100 

 1.1.2  -พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้                            
(เข้าครอบครอง) 

50 ไร่ 52.5 ไร่ 55  ไร่ ด าเนินการตามาตรา ๒๕  ได้จ านวน 50-2—92 ไร่ 50 

 1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดิน         
และฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
0 

123 ระวาง 164 ระวาง 205 ระวาง 1.อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน/
โครงการฯ จ านวน 205 ระวาง (2,527 กิโลเมตร) 
2.แต่งต้ังคณะท างานจัดท าร่างกฎกระทรวงป่าสงวน
แห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวน
แห่งชาติประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 
(สระบุรี) 
3. ประชุมคณะท างานฯ ประจ าภาคฯ ครั้งที่ 1/2562   
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 

ผลการ
ด าเนินงานอยู่
ในเกณฑ์การ

ประเมิน
เป้าหมายข้ัน

ต่ า 

องค์ประกอบที่ 2 
Agenda Base 

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหาร
จัดการป่าไม้เพ่ือความย่ังยืน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

แบบฟอร์ม

ที่ 1 



 
รายงานผลการด าเนินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 2.1.1 2.1โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า - - 1 โรงเรียน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) มีค าสั่ง          
ที่ 58/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562         
เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
ราชการปฏิบัติงานโครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
 

- 

       
 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 
(  √   ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.61 – 31 มี.ค. 62)                        (      ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายข้ันต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายข้ันสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 
Agenda Base 
(ต่อ) 

2.1.2 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล 

190.4 ไร่ 231.2 ไร่ 272 ไร่ 1.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) ส่งข้อมูล
พ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล(คทช.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้
คณะอนุกรรมการฯ 
2. คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน(คทช.) จังหวัดชัยนาท 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน(คทช.) 
จังหวัดชัยนาท เพ่ือพิจารณาการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบาย(คทช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 
3. คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน(คทช.) จังหวัดชัยนาท 
มีมติเห็นชอบขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการตามที่ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) น าเสนอ และ

100 

แบบฟอร์ม

ที่ 1 



 
รายงานผลการด าเนินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้กรมป่าไม้ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการที่ดินทราบต่อไป 

 2.1.3 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน 
(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 

23 26 30 อยู่ระหว่างประกาศผูช้นะประกวดราคา                              
(e bidding)  จ านวน 9 สถานี 
สถานีละ 5 ชุมชน 
รวม  45 ชุมชน 

- 

       
 

 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 
(  √   ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.61 – 31 มี.ค. 62)                        (      ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายข้ันต่ า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายข้ันสูง 

แบบฟอร์ม

ที่ 1 



 
รายงานผลการด าเนินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 
Agenda Base 
(ต่อ) 

2.2 การชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ รับเรื่อง ระหว่างชี้แจง ชี้แจงแล้วเสร็จ ชี้แจงกรณี  นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคม
ต่อ ต้านภาวะโลกร้อนและกลุ่ มผู้ป ระกอบการ 
ร้านอาหาร รีสอร์ท ชมรมอนุรักษ์ล าน้ ามวกเหล็กและ
ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงร้องเรียนในกรณีที่  ครม.         
ผ่อนผันให้บริษัทปูนซิ เมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)                    
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ๑A บริเวณป่าสงวน
แห่งชาติ ป่ามวกเหล็กและทับกวางแปลงที่ ๑ สระบุรี 
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้กับบริษัทปูนซิเมนต์
ไทยจ ากัด (มหาชน) 

100 

       
 


