
รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 1 
 

 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 
 

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

องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เปูาหมาย 

รอบที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธภิาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ฐาน งานประจ างาน

ตามหน้าที่ปกติ หรืองาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรัฐมนตรี 
(Functional Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ท่ีปุาไม้ของประเทศ     

     1.1.1 จ านวนพื้นท่ีปุาไม(้ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม)           - 10,244,638.23ไร่   

     1.1.2 จ านวนพื้นท่ีปุาไม้ท่ีทวงคนืได้ – เข้าครอบครอง 

4,900.00 ไร่   

ประกอบดว้ย   

- เข้าครอบครอง จ านวน 900 ไร่  

- สง่ด าเนินคด ีจ านวน 4,000 ไร่ 

3,998.87 ไร่ 

ประกอบดว้ย   

- เข้าครอบครอง จ านวน  -  ไร ่ 

- สง่ด าเนินคด ีจ านวน 3,998.87  ไร ่

  

     1.1.3 จ านวนพื้นท่ีการปลูกฟื้นฟูปุา 
เตรยีมพื้นท่ีปลูกปุาสงวน  12,160  ไร่  

และกลา้ไม ้3,125,120 กลา้ 

เตรยีมพื้นท่ีปลูกปุาสงวน  12,160  ไร่ 

และกลา้ไม ้3,125,120 กลา้ 
  

     1.1.4 จ านวนพื้นท่ีการปลูกฟื้นฟูปุาตามโครงการสร้างปุา

สร้างรายได้ 

เตรยีมพื้นท่ีปลูกปุาตามแนวพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพฯ 9,800  ไร่ 

เตรยีมพื้นท่ีปลูกปุาตามแนวพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพฯ 9,800  ไร่ 
  

1.2 การปลูกปาุเศรษฐกิจในพืน้ท่ีเอกสารสิทธ์ิ 
- จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้ารว่มโครงการ 

จ านวน  600  ไร่ 

- เตรยีมกล้าไม้ จ านวน 120,000 กล้า 

- จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้ารว่มโครงการ  

จ านวน  600 ไร่ 

- เตรยีมกล้าไม้  จ านวน 120,000 กลา้ 

  

1.3 จ านวน Hotspot ท่ีลดลงในพื้นท่ีปุาสงวน ต่ ากว่า 400 จุด 254 จุด   
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องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เปูาหมาย 

รอบที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธภิาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

ยุทธศาสตร์ แนวทาง

ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เร่งด่วน หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

(Agenda Base) 

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 19,000  ไร่ ประกอบด้วย 

-ปุาสงวน 19,000  ไร่ 

-ปุาถาวร       -    ไร่ 

ปุาสงวน 19,452 ไร่   

2.2 กิจกรรมจัดการท่ีดนิปุาไม้ 880 ราย 2,291 ราย   

     

     
     

องค์ประกอบที่ 3 

ประสิทธภิาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ที่/ทอ้งถ่ินฯ (Area 

Base) (ถา้ไมม่ภีารกจินี้ 

ไม่ต้องประเมนิ) 

- -    
     
     
     

องค์ประกอบที่ 4 

ประสทิธิภาพในการ

บริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ 

(Innovation Base) 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน     

         4.2.1 กิจกรรม “การลดกระดาษ” 
งบประมาณที่ใชใ้นการจัดซือ้กระดาษ 

ลดลงร้อยละ 5 

งบประมาณที่ใชใ้นการจัดซือ้กระดาษ

ลดลง ร้อยละ 3.5 
  

     

     
      
      
องค์ประกอบที่ 5 5.1 การบูรณาการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน     
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องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เปูาหมาย 

รอบที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ศักยภาพในการเป็นส่วน

ราชการที่มคีวามส าคัญ

เชงิยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา (Potential Base) 

5.1.1 กิจกรรมสง่เสริมการจัดการปุาชุมชน ประชาสัมพันธ์ รับ ปชช.1 

จ านวน 80 หมูบ้่าน 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

1,144,500 บาท 

182 หมูบ้่าน 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1,797,420 บาท 

  

5.1.2 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพทัิกษปุ์า 1 รุ่น 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

214,900 บาท 

1 รุ่น 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

214,900 บาท 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

 

ตัวชี้วัดท่ี :1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้ของประเทศ 

1.1.1 จ านวนพื้นที่ปุาไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 

ค าอธิบาย : 

 พจิารณาจากพืน้ท่ีปุาไม้ของประเทศ ในปงีบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใชภ้าพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกปาุที่

อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปุาไม,้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใชภ้าพถ่ายดาวเทียมไทยโชต , ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทียม sentinel-2 

 นยิามพืน้ท่ีปุาไม้ท่ีใชส้ าหรับการแปลตคีวามภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าขอ้มูลสภาพพื้นท่ีปุาไม้ หมายถึง พื้นท่ีปกคลุม

ของพืชพรรณท่ีสามารถจ าแนก ได้ว่าเป็นไม้ยืนตน้ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไมน่อ้ยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญา้

และลานหนิท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพืน้ท่ีปุาไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พืน้ท่ี

ท่ีมีต้นไม ้แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม ้ได้แก่ พืน้ท่ีวนเกษตร สวนผลไม ้สวนยางพารา และสวน

ปาล์ม 

 การส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพพื้นท่ีปุาไม้และพื้นท่ีไม่ใชปุ่าไม้ โดยใชก้ารแปลตคีวามภาพถ่ายดาวเทียม ด้วย

สายตา ร่วมกับเทคนิคและวธีิการทางด้านสารสนเทศภูมศิาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด 

มกีารสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนนิแลว้เสร็จ ซึ่งมีการน าไปใชป้ระโยชนใ์นการเปรียบเทียบพื้นท่ี ท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ของพืน้ท่ีปุาไม้ 

การก าหนดค่าเปูาหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
- 
 

10,244,638.23 
ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพื้นท่ีปุาไม้ – ส ารวจจาก 

ภาพถ่ายดาวเทียม 

 

- 10,244,638.23 

ไร่ 
  

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 5 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส่วนจัดการที่ดนิปุาไม้รวบรวมสรุปข้อมูลจาก ขอ้มูลตามโครงการจัดการท าขอ้มูลสภาพพื้นที่ปุาไม้ ปี พ.ศ.

2560-2561  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :ความตอ้งการใช้ขอ้มูลภาพรวมสถานการณป์ุาไม้ของประเทศไทยรายปี 

เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรที่ดนิและปุาไม้ของประเทศ  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :ความคลาดเคลื่อนในการแปลตีความข้อมูลดาวเทียมเกิดจาก 

1. ช่วงเวลาการบันทึกภาพดาวเทียม (ระหว่างเดือนพฤศจกิายน ถึง เดือนมนีาคม) ส าหรับพืน้ที่ปุาเต็งรังซึ่ง

เป็นช่วงปุาผลัดใบ 

2. การบันทึกภาพพื้นที่ปุาในช่วงที่เกิดไฟปุาท าให้ความหนาแนน่พืชพรรณลดลง ขอ้เท็จจริงไม่ได้ท าให้ตน้ไม้

ตายทั้งหมด เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนตน้ไม้ที่ถูกไฟปุาจะมีการแตกยอดฟื้นตัวขึ้นใหม่ 

3. พืน้ที่ปลูกปุาใหม่ ต้นไมอ้ายุน้อยเรอืนยอดทรงพุม่ไม้ใหม่พอเกิดใหเ้กิดการสะท้อนแสงของพชืพรรณ ใน

การแสดงความเป็นปุาไม้ 

หลักฐานอ้างอิง :บทสรุปส าหรับผู้บริหาร โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ปุาไม้ ปี พ.ศ.2558-2559 โดย

กรมปุาไม้ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้ของประเทศ 

1.1.2 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 

ค าอธิบาย :  

 พจิารณาจากผลการด าเนนิงานของจ านวนพื้นท่ีปุาไม้ท่ีทวงคนืและเข้าครอบครอง  

 จ านวนพื้นท่ีปุาไม้ท่ีทวงคนืได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นท่ีปุาไม้ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรอื เจ้าหนา้ที่ผู้ตรวจยดึ 

ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นท่ีโดยการด าเนนิการ 

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

ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนนิการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ตาม มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่มอี านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตาม

มาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเวน้การกระท าใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาต ิ

การก าหนดค่าเปูาหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

4,900.00 ไร่  ประกอบด้วย   

         - เข้าครอบครอง จ านวน 900 ไร่  

        - ส่งด าเนนิคดี จ านวน 4,000 ไร่ 

9,800.00 ไร่  ประกอบด้วย   

- เข้าครอบครอง จ านวน 1,800 ไร่ 

- ส่งด าเนนิคดี จ านวน 8,000 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพื้นท่ีปุาไม้ท่ีทวงคนืได้ –   

เข้าครอบครอง (ไร่) 
4,900 ไร่ ประกอบด้วย 

- เข้าครอบครอง  

จ านวน 900 ไร่ 

- ส่งด าเนนิคดี 

จ านวน 4,000 ไร่ 

3,998.87 ไร่ 

ประกอบด้วย 

- เข้าครอบครอง    

จ านวน  -  ไร ่

- ส่งด าเนินคด ี

จ านวน 3,998.87 ไร ่

 
 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 7 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุารวบรวมสรุปข้อมูลจากหน่วยปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาแตล่ะหน่วย

ในความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณ 

2. เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าในพืน้ที่ 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ และยานพาหนะ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :ขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหนา้ที่ผู้ตรวจยึด และพนักงานเจ้าหนา้ที่มอี านาจ

ออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิด ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ 

หลักฐานอ้างอิง :ข้อมูลจากหน่วยปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาแตล่ะหน่วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 8 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้ของประเทศ 

1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูปุา 

ค าอธิบาย :  

 การปลูกฟื้นฟูปุาตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนนิการจัดการปลูกฟื้นฟูปุาในพื้นท่ีปุาท่ีถูกบุกรุกท าลายและปาุที่

เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านปุาไม้ ดังต่อไปนี้  

1) ปฏบัิตติามขัน้ตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูปุา อาท ิการคัดเลอืกพื้นท่ีและชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับชนดิปุา เช่น  

ปุาเบญจพรรณ ปาุดิบแลง้ ปาุดิบเขา ปุาดบิชื้น ปาุเต็งรัง ปาุชายเลน เป็นต้น  

2) บ ารุงรักษา เช่น การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ การก าจัดวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการ  ให้มีอัตราการรอดตายไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 80 

     3) ตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานปลูกฟื้นฟูปุา 

 ด าเนนิการในพื้นท่ีในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตวปุ์า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง 

การก าหนดค่าเปูาหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

เตรียมพื้นท่ีปลูกปาุสงวน 12,160  ไร่  

และกล้าไม ้3,125,120 กล้า 
ปลูกปุาได้ 12,160 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพื้นท่ีการปลูกฟื้นฟูปุา เตรียมพื้นท่ีปลูก 

ปุาสงวน 12,160  ไร่  

และกล้าไม ้

3,125,120 กล้า 

อยู่ระหว่างเตรียมพื้นท่ีปลูก 

ปุาสงวน  12,160  ไร่  

และจัดเตรียมกล้าไม ้

3,125,120 กล้า 

  

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 9 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส่วนส่งเสริมการปลูกปุารวบรวมสรุปข้อมูลจาก: หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ/หนว่ยฟื้นฟูปุาตน้น้ า/หนว่ย

ฟื้นฟูสภาพปุา(ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก) ในท้องที่

รับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก)  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :งบประมาณกิจกรรมโครงการฟื้นฟูปุาต้นน้ าเพื่อชีวติที่ดีขึน้ ,กิจกรรม

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศนใ์นพืน้ที่ปุาสงวนแห่งชาติ, กิจกรรมปลูกปุาในพืน้ที่โครงการฟื้นฟูปุาตามมาตรา 25 

พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :หนังสือกรมปุาไม้ ดว่นที่สุด ที่ ทส 1608.3/ว2625 ลงวันที่ 3 พฤศจกิายน 2560 เรื่อง 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้า่ยเงนิ (ปม.101-104) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 10 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้ของประเทศ 

1.1.4จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูปุาตามโครงการสร้างปุาสร้างรายได ้

ค าอธิบาย :  

 โครงการสร้างปุา สรา้งรายได้ เป็นโครงการตามพระราชด าร ิเพื่อแก้ปัญหา และเร่งฟ้ืนฟูปุา ต้นน้ าล าธารด้วยรูปแบบและ

วธีิการผสมผสาน การด าเนนิงานจึงจ าเป็นต้องใช ้    หลักวิชาการบูรณาการร่วมกัน ทัง้ความรู้ทางด้านปุาไม้ การเกษตร 

หลักเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้เป็นกลไกขับเคลื่อนงาน การด าเนนิโครงการจึงมีหน่วยงานภาครัฐ

ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปุาไม้ กรมวชิาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดนิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง ส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ตลอดจนหนว่ยงานราชการอ่ืนพร้อมท้ังภาคธุรกิจเอกชน รว่มกัน

ด าเนนิการสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย สามารถสนองพระราชด ารใินการฟ้ืนฟูปุาได้โดยเร็วในระยะเวลาการ

ด าเนนิงานต่อเนื่อง  

 การด าเนนิงานตามโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจึงควรเข้าใจเปูาหมายและวิธีการในการปฏบัิตงิาน ที่ตอ้ง

มภีารกิจทัง้การอนุรักษแ์ละฟื้นฟูปุาตน้น้ าล าธาร โดยมีการด าเนินงานไปพร้อมกันท้ัง 3 ด้าน ดังนี ้  

1) ด้านการส่งเสริมให้ราษฎรร่วมรักษาปุาท่ียังคงความอุดมสมบูรณ์มิให้ถูกท าลาย โดยราษฎรตอ้งมีการเรียนรู้ เกิดความ

เข้าใจและยอมรับในขอ้ตกลงของชุมชน ให้ความร่วมมอืและปฏิบัตใิห้เป็นปกติ จนเป็นสว่นหนึ่งของวิถีชีวิต เพื่อสร้าง

จิตส านกึให้ราษฎรเป็นผู้รักษาปุา สามารถยังชีพอยู่กับปุาอย่างกลมกลนืแบบมสี่วนร่วม 

2) ด้านการฟื้นฟูปุาตน้น้ าล าธารท่ีถูกท าลายจนเสื่อมโทรมให้คืนสภาพปุาท่ีสมบูรณ์ โดยให้มีท้ังไม้ปุาท่ีเป็นไม้ดัง้เดิมของ

พื้นท่ี และไมเ้กษตรท่ีสามารถสรา้งรายได้ให้แก่ราษฎร ใชห้ลักวิชาการก าหนดรูปแบบการปลูกลดหลั่นกันไปตามระดับ

เรือนยอด เพื่อให้ได้ปุาท่ีมีสภาพใกล้เคียงปุาธรรมชาติ ส าหรับประชาชนผู้ปลูก จะได้ประโยชนจ์ากการปลูกปาุโดยมีท้ัง

ไมใ้ชส้อย ไมใ้ชง้าน และไมเ้พื่อการบริโภค 

3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีติของราษฎรในพืน้ท่ี ให้มีความเป็นอยูด่ีขึ้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง โดยส่งเสริมให้มีการ

ร่วมกลุ่มท ากิจกรรมลดรายจ่าย สร้างรายได้ จัดกระบวนการให้ราษฎรมคีวามรู้ จัดการผลผลิตจากโครงการสอดคล้อง

กับตลาด และมีอาชีพเสริมท่ีช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือน เพื่อให้คน สามารถอยูร่่วมกับ ปาุ อย่างกลมกลนื เกือ้กูลซึ่งกัน

และกัน มีท่ีท ากินเป็นหลักแหล่ง ไมรุ่กท าลายพืน้ท่ีอ่ืนตอ่ไป 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 11 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

 

การก าหนดค่าเปูาหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

เตรียมพื้นท่ีปลูกปาุตามแนวพระราชด ารสิมเด็จพระเทพฯ 

9,800  ไร่ 

ปลูกปาุตามแนวพระราชด ารสิมเด็จพระเทพฯ 

9,800  ไร ่
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพื้นท่ีการปลูกฟื้นฟูปุา เตรียมพื้นท่ีปลูกปาุตามแนว

พระราชด ารสิมเด็จพระเทพฯ 

9,800  ไร ่

เตรียมพื้นท่ีปลูกปาุตามแนว

พระราชด ารสิมเด็จพระเทพฯ 

9,800  ไร่ ประกอบด้วย 

- จังหวัดตาก 6,800 ไร่ 

- จังหวัดสุโขทัย 1,500 ไร่ 

- จังหวัดก าแพงเพชร 1,500 ไร่ 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษรวบรวมสรุปข้อมูลจาก หนังสอืส านักโครงการพระราชด าริและกิจการ

พิเศษ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1610.148/4129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอสง่แผนปฏิบัติงานและแผนการ

ใช้จ่ายเงนิ (ปม.101-104) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าเดือน / คอมพิวเตอร์  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :ผลผลิตพชืเชงิเดี่ยว(ข้าวโพด)ราคาสูงขึน้ ท าใหร้าษฎรขาดความสนใจ แนวเขตปุา

สงวน ,ปุาอนุรักษ์ 

หลักฐานอ้างอิง :หนังสือส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1610.148/4129 ลง

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอสง่แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้า่ยเงนิ (ปม.101-104) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 12 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.2 การปลูกปุาเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ 

ค าอธิบาย :  

 การปลูกปาุเศรษฐกิจในพืน้ท่ีเอกสารสิทธ์ิ หมายถึง การด าเนนิการปลูกไมย้นืต้น ที่เป็นไม้มคี่าท่ีมีรอบตัดฟันยาว (10 ปีขึน้ไป) 

ในท่ีดนิของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดนิกรรมสทิธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไมท่ี้ปลูก ท าให้เกิด

การสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยูข่องประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนเิวศ 

 ผลการด าเนนิการส่งเสริมการปลูกปาุตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสนับสนุนกล้าไม ้200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ 

เมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนนิงานแล้ว ต้องมอีัตราการรอดตาย เฉลี่ยร้อยละ 90 ขึน้ไป ในปีท่ี 1-3  ร้อยละ 85 

ขึน้ไป ในปีท่ี 4 และร้อยละ 80 ขึน้ไป ในปีท่ี 5 โดยให้ปลูกต้นไมร้อบตัดฟันยาวในบัญชรีายช่ือพันธ์ุไม้ตามโครงการฯ ที่กรม

ปุาไม้ก าหนด 

 ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลอืกพื้นท่ี เตรียมพื้นท่ี เตรียมชนดิพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับพืน้ท่ีและ

ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ  สอดคล้องตามหลักวชิาการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม บัญชีรายช่ือพันธ์ุไม้ 

ได้แก่ กระซิก, กระพี้เขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ,่ กันเกรา, เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, จ าปาปาุ, ชงิชัน,  แดง, ตะเคียนชัน

ตาแมว, ตะเคียนทอง, ตะเคียนหนิ, ตะแบกนา, ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสอืโครง่, ประดู่ปุา 

 

 

การก าหนดค่าเปูาหมาย : 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน  600 ไร่ 

- เตรียมกล้าไม้  จ านวน 120,000 กล้า 
ปลูกปุาเศรษฐกิจ 600 ไร่ 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 13 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การปลูกปุาเศรษฐกจิใน

พื้นที่เอกสารสิทธิ ์
- จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  600 ไร่ 

- เตรียมกล้าไม้  จ านวน 
120,000 กล้า 

- รับค าขอและได้ลงทะเบียน

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 600 ไร่ แยกเป็น 

จังหวัดตาก สุโขทัย 

ก าแพงเพชร  

จังหวัดละ 200 ไร่ 

- การเพาะช ากล้าไม ้ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

จ านวน 120,000 กล้า 

แยกเป็น จังหวัดตาก สุโขทัย 

ก าแพงเพชร  

จังหวัดละ 40,000 กล้า 

  

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส่วนส่งเสริมการปลูกปุารวบรวมสรุปข้อมูลจาก: ชุดปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการสง่เสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 จังหวัดตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

2. ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมปุาไม้ และในพืน้ที่ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 

-13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขา 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ และยานพาหนะ 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 14 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :ที่ดนิไม่มเีอกสารสิทธิ์ เชน่ ภบท.5 ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

หลักฐานอ้างอิง :หนังสือกรมปุาไม้ ดว่นที่สุด ที่ ทส 1608.2/21815 ลงวันที่ 16 พฤศจกิายน 2560 เรื่อง 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้า่ยเงนิ (ปม.102-104) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 15 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ปุาสงวน 

ค าอธิบาย :  

 จ านวนจุดความรอ้น (Hotspot) หมายถงึ จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ท่ีเกิดขึ้นในพืน้ท่ีปุาสงวนแห่งชาติ โดยใชด้าวเทียม

ระบบ Modis    ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟปุา โดยกรมปุาไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จาก

องคก์ารบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรอง

ข้อมูลจุดความร้อนท่ีเกิดขึ้นในพืน้ท่ีปุาสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตอืนผ่านทางเว็บไซต์สว่นควบคุมไฟปุา กรมปุาไม้ 

www.forest.go.th/wildfire และ Application Line ไปยังหนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใชใ้นการ

ด าเนนิงานควบคุมไฟปุาตอ่ไป 

การก าหนดค่าเปูาหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ต่ ากว่า  400  จุด ต่ ากว่า 671  จุด 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน Hotspot ที่ลดลง 

ในพื้นที่ปุาสงวน 
ต่ ากว่า  400  จุด 254   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุารวบรวมสรุปข้อมูลจาก ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :งบประมาณสนับสนุน เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมอื/อุปกรณ์ และ

ประชาชนในพืน้ที่ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :การเข้าถึงพืน้ที่และความรว่มมอืจากประชาชนในพื้นที่ 

หลักฐานอ้างอิง :ข้อมูลจาก ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน)  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 16 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

 

ตัวชี้วัดท่ี : 2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 

ค าอธิบาย :  

 พื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ หมายถึง ปาุสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาท่ีดนิท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเปูาหมาย

แผนปฏิบัตงิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เปูาหมาย 200,000 ไร่ โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลง

ท่ีดนิของราษฎร ทบทวนขอ้มูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายช่ือ และผังแปลงท่ีดนิ ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดนิ

และปุาไม้ ในบริเวณพื้นท่ีด าเนนิการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดท่ีดนิภายใต้การด าเนนิงานของอนุกรรมการจัดหา

ท่ีดนิ วัดผลการด าเนนิงานจากจ านวนพืน้ท่ี(ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) พจิารณาเห็นชอบ  

 พื้นท่ีปุาไม้ถาวร หมายถงึ พืน้ท่ีท่ีก าหนดให้รักษาไว้เป็นปุาไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 

หลังจากนัน้มกีารส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทท่ีดนิ โดยใชข้้อมูลกลุม่ดนิ ชนิดดิน ความเหมาะสม

ของดนิ การถือครองท่ีดนิ การใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีท่ีถูกจ าแนกไว้ประกอบการพจิารณาว่ามพีื้นท่ีสว่นใดท่ีจะรักษาไวเ้ป็นปุาไม้

ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นท่ีจัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอ่ไป และในสว่นท่ีมีมตใิห้รักษาไว้เป็นปุาไม้

ถาวร พื้นท่ีดังกลา่วจะถูกส่งมอบให้กรมปุาไม้เพื่อด าเนนิการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป พื้นท่ีปุาไม้ถาวรท่ี

ด าเนนิการนี ้เป็นพืน้ท่ีตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าขอ้มูลท่ีดนิ และแผนท่ีขอบเขตท่ีดนิในพื้นท่ีปุาไม้ถาวรท่ีได้รับ

งบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มฐีานขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อใชใ้นการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดนิ

และปุาไม้ในพืน้ท่ีปุาไม้ถาวรได้อยา่งเป็นระบบและลดปัญหาความขัดแยง้ในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรท่ีดนิและปุาไม้ระหว่าง

รัฐกับราษฎรในพืน้ท่ีปุาไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพื้นท่ีปุาไม้ถาวร ดังนี ้

1.  ส ารวจ ตรวจสอบสภาพปุาและการใช้ท่ีดนิในพื้นท่ีปุาไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อท่ีท้ังหมดของสภาพปุาท่ี

เหลอือยู ่และจ านวนเนื้อท่ีรวมท้ังหมดของการใชท่ี้ดนิในพื้นท่ีปุาไม้ 

2.  ส ารวจการถอืครองพืน้ท่ีปุาไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลวา่ในการจ าแนกการใช้ท่ีดนิในพื้นท่ีปุาไม้ถาวรท้ังหมดนัน้ ใครเป็น

ผู้ใช/้ครอบครอง ใชท้ าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงท่ีดนิผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพื้นท่ี 

3.  ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพื้นท่ีต่าง ๆ ที่มใีนพืน้ท่ี ท้ังน้ี น าข้อมูลท่ีได้มาพจิารณาตามกฎหมาย มตคิณะรัฐมนตรี และ

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนนิการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดนิและปุาไม้ในพืน้ท่ีปุาไม้ถาวรต่อไป 

โดยวัดจากจ านวนพื้นท่ี (ไร่) ท่ีส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท้องท่ีรายงานผลการปฏบัิตงิานให้กรมปุาไม้ทราบ 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 17 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

 

การก าหนดค่าเปูาหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

19,000   ไร่  ประกอบด้วย 

- ปุาสงวน 19,000  ไร่  

-   ปุาถาวร     -      ไร่ 

24,000 ไร่ ประกอบด้วย  

-   ปุาสงวนฯ 19,000  ไร่ 

-   ปุาถาวร     5,000  ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร ้ 19,000 ไร ่ 19,452 ไร่   

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส่วนจัดการที่ดนิปุาไม้รวบรวมสรุปข้อมูลจาก การส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดนิของราษฎร เพื่อน าไปใช้

ในการจัดกหาที่ดนิท ากินให้ชุมชน พื้นที่เปูาหมาย จ านวน 2 พืน้ที่ ประกอบด้วย 

1. พืน้ที่ปุาสงวนแห่งชาติ ส ารวจ ตรวจสอบข้อมูลที่ด าเนินการตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดนิและปุาไม้

แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลน าเสนอเป็นพืน้ที่เปูาหมายในการจัดที่ดนิท ากินให้ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวน 19,000 ไร่ 

2. พืน้ที่ปุาไม้ถาวร ส ารวจทรัพยากรที่ดนิและปุาไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ปุาไม้

ถาวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 5,000 ไร่  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณสนับสนุนจากกรมปุาไม้ 

2. ความตอ้งการของราษฎรในพืน้ที่ใหม้ีการตรวจสอบเพื่อเตรยีมการรับรองสิทธิท ากิน 

3. เจ้าหนา้ที่มคีวามรูค้วามสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงานตามแนวทางการด าเนินงาน  

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 18 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน: 

1. แผนงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและฤดูกาล บางพืน้ที่เข้าถึงยาก 

2. ราษฎรบางส่วนยังขาดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการฯ ต้องใช้เวลาในการท าความ

เข้าใจ ราษฎรไม่อยากได้สิทธิ์ในลักษณะผังแปลงรวม 

 

หลักฐานอ้างอิง : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 19 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดท่ี :  2.2 กจิกรรมจัดการที่ดินปุาไม ้

ค าอธิบาย :  

 ด าเนนิการกจิกรรมจัดการท่ีดนิปุาไม้ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาท่าสองยางและปุาสงวนแห่งชาติปุาช่องแคบและปุาแมโ่กนเกน 

ท้องท่ีจังหวัดตาก จ านวน 2,200 ราย  

โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

- ส ารวจและวางแผนก าหนดความเหมาะสมการใช้ท่ีดนิปุาไม ้

- ส ารวจ – รังวัดแปลงท่ีดนิ 

- ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธ์ิ 

- จัดท าขอบเขตให้ชัดเจน 

- อ านวยการส านักงานและค่าใชจ้่ายเจ้าหนา้ที่ในการติดตามผลการปฏบัิตงิานและปฏบัิตงิานภาคสนาม 

การก าหนดค่าเปูาหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

880 ราย 2,200 ราย 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

กจิกรรมจัดการที่ดินปุาไม ้ 880 ราย ราษฎรท่ีได้รับการตรวจสอบเพื่อ

เตรียมการรับรองสิทธิท ากินในพื้นท่ี 

ปุาสงวนแห่งชาติ จ านวน 2,291 ราย 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :การด าเนนิการตรวจสอบเพื่อเตรียมการรับรองสิทธิท ากิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นการด าเนินการในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ จะด าเนนิการส ารวจ ตรวจสอบเพื่อเตรียมรับรองสิทธ์ิให้กับ

ราษฎรจ านวน 2,200 ราย โดยได้ต้ังเปูาหมายวา่จะด าเนินการได้แลว้เสร็จตามจ านวนเปูาหมายของกลุม่ราษฎร แต่การ

ด าเนนิการในพื้นท่ีจริง อาจมีขอ้จ ากัดในสภาพพื้นท่ีและข้อเรียกรอ้งของราษฎร ซึ่งจะส่งผลต่อค่าเปูาหมายของจ านวนราษฎรท่ี

ได้รับการตรวจเพื่อเตรียมรับรองสิทธิท ากิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 20 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ส่วนจัดการที่ดนิปุาไม้รวบรวมสรุปข้อมูลจาก:หัวหน้าโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดนิและปุาไม้ในพืน้ท่ีปุาสงวนแห่งชาติแต่

ละโครงการ เป็นหน่วยปฏบัิตแิละรายงานผลการปฏบัิตงิาน ให้ส่วนจัดการท่ีดนิปุาไม้ รวบรวมและตรวจสอบผลการปฏบัิตงิาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. งบประมาณสนับสนุนจากกรมปุาไม ้

2. ความตอ้งการของราษฎรในพืน้ท่ี ขอให้มกีารตรวจสอบเพื่อเตรียมการรับรองสิทธิท ากินในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ 

3. เจ้าหนา้ที่มคีวามรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏบัิตงิานตามแนวทางการด าเนนิงานโครงการฯ เป็นอยา่งด ี

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. แผนงานไมส่อดคล้องกับการปฏบัิต ิเช่น การพิจารณางบด าเนนิงานเป็นจ านวนรายแตก่ารปฏบัิตเิป็นรายแปลง 

2. พื้นท่ีเข้าถึงยาก ท าให้ยังคงมีพืน้ท่ีตกหล่นจากการตรวจสอบ 

3. ราษฎรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏบัิตงิานโครงการฯ ต้องใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจ 

หลักฐานอ้างอิง :หนังสือส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 4 (ตาก) ท่ี ทส 1617.23/1094 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 

เร่ือง ขอส่งรายงานผลการปฏบัิตงิานโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดนิและปุาไม้ ในพืน้ท่ีปุาสงวนแห่งชาติ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2561 (เอกสาร จ านวน 2 แผ่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 21 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดท่ี : 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

 4.2.1 กจิกรรม “การลดกระดาษ” 

ค าอธิบาย :  
1.  มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเร่ืองการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ เดอืนละ 1 

งานหรือกิจกรรม  และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 เร่ืองให้ติดตามกรณตีัวช้ีวัดเพื่อการปฏรูิปหัวหน้า

หนว่ยราชการ และหนว่ยราชการเชงิผลสัมฤทธ์ิ โดยให้เป็นคะแนนพเิศษ เพื่อน ามาพจิารณาในการแต่งต้ัง จ่ายค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างนอ้ยเดอืนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวม 

อย่างนอ้ย 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ เชน่ การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ 

การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ การบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน การลดขัน้ตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนนิการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานจ านวน 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ ดังนี ้

     1.  การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเร่ิมด าเนนิการ ท้ัง 3 กิจกรรมตัง้แต่

เดอืนตุลาคม 2560 

     2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ และการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วน

ราชการเร่ิมด าเนนิการได้ด าเนนิการภายในไตรมาสท่ีสอง (มนีาคม 2561) โดยสามารถเลอืกเร่ืองใดมาด าเนนิการกอ่นหลังก็ได้   

3. ส่วนราชการพจิารณาคัดเลอืกกิจกรรมเพิ่มเตมิอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด าเนนิการภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย

คัดเลอืกจากประเภทเร่ืองท่ีด าเนนิการใน 5 กลุ่ม ได้แก่  

   1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหวา่งหน่วยงาน 3) การปูองกันและการ

แก้ไขปัญหาด้านทุจรติ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพของ 

  ส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

การรายงานผล 

1.  การรายงานผลในกิจกรรมเร่ืองการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการเร่ิมรายงาน

ผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด าเนนิการ ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดอืนกันยายน 2561 ต่อเนื่อง

เป็นประจ าทุกเดอืน 

2การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใชพ้ลังงานไฟฟาูและการใชน้้ ามันเชื้อเพลงิเป็นประจ าทุกเดอืน ตั้งแต่เดอืน

ตุลาคม 2560 ถึงเดอืนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดอืนถัดไป (ไมน่ับรวมวันหยุดราชการ)  

 

3.  การใช้ระบบสารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ และการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วน

http://www.e-report.energy.go.th/


รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 22 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ราชการเร่ิมรายงานผลตั้งแต่เดอืนท่ีเร่ิมตน้กิจกรรม และรายงานตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกเดอืนจนกระท่ังกิจกรรมได้ผลผลิต

ครบถ้วนตามแผน 

4.  ส าหรับกิจกรรมอื่นๆ สว่นราชการสามารถก าหนดผลผลิตตามขอ้มูลพื้นฐานของส่วนราชการและรายงานผลความก้าวหน้า

ในการด าเนินกิจกรรมทุกเดือนต้ังแต่เดอืนท่ีเร่ิมตน้กิจกรรมจนกว่าจะสิ้นสุดแผนการด าเนนิงาน 

ค่าเปูาหมาย 

กิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย การรายงานผล 

1.  การลดพลังงาน 

-  พลังงานด้านไฟฟูา 

-  พลังงานด้านน้ ามัน

เชือ้เพลิง 

• ราชการบรหิารส่วนกลางในสังกัด 

ส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั้งขึน้ตาม

กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่

ตั้งขึน้เป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่

ปรากฏในกฎกระทรวง 

ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่า

มาตรฐาน(ทุกเดือน) 

 

รายงานผลการใชพ้ลังงานทุกเดือนจนจบ

ปีงบประมาณผ่านระบบ 

e-report.energy.go.th ของกระทรวง

พลังงาน 

 

2.  การลดกระดาษ • ราชการบรหิารส่วนกลาง และราชการ

ส่วนกลางในภูมิภาค  

(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณที่ใชใ้นการจัดซือ้

กระดาษลดลง ร้อยละ 10 

• รอบที่ 1 ร้อยละ 5 

• รอบที่ 2 ร้อยละ 10 

 (นับสะสม) 

รายงานงบประมาณการจัดซือ้กระดาษที่

ลดลง  (เฉพาะเดือนที่มีการจัดซือ้

กระดาษ) 

3.  การประหยัด

งบประมาณ 

• ราชการบริหารส่วนกลาง และ

ราชการสว่นกลางในภูมภิาค 

(ไมร่วมราชการสว่นภูมภิาค) 

งบประมาณที่สามารถ

ประหยัดได้ร้อยละ 5 

• รอบท่ี 1 ร้อยละ 2 

• รอบท่ี 2 รอ้ยละ 5 

 (นับสะสม) 

รายงานการใชง้บประมาณที่ลดลง  

(เฉพาะเดอืนท่ีสามารถประหยัด

งบประมาณได้) 

 

การก าหนดค่าเปูาหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

งบประมาณที่ใชใ้นการจัดซือ้กระดาษลดลง 

ร้อยละ 5 
งบประมาณที่ใชใ้นการจัดซือ้กระดาษลดลง  

ร้อยละ 10 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

กจิกรรม “การลดกระดาษ” งบประมาณที่ใชใ้นการ

จัดซือ้กระดาษลดลง  

ร้อยละ 5 

งบประมาณที่ใชใ้นการ

จัดซือ้กระดาษลดลง  

ร้อยละ 3.5 

 
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส่วนอ านวยการรวบรวมสรุปข้อมูลจาก รายงานผลปริมาณการสั่งซือ้กระดาษของส านักจัดการทรัพยากร  

ปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :ความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานในการใชก้ระดาษอย่างคุ้มค่า  

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 

 

หลักฐานอ้างอิง :รายงานผลปริมาณการสั่งซือ้กระดาษของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก)  
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

ตัวชี้วัดท่ี : 5.1 การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

                     5.1.1 กิจกรรมส่งเสรมิการจัดการปุาชุมชน 

ค าอธิบาย :  
กจิกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 
 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ประชาชนได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปุาชุมชน 32 หมูบ้่าน 

โดยการผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านปุาชุมชน โดยการจัดท าหนังสอืคูม่อื จัดท าโปสเตอร์ และจัดท า
แผ่นพับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานดา้นปุาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขัน้ตอนกระบวนงานการสง่เสริมจัดการ
ปุาชุมชน และการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ดา้นปุาชุมชนให้กับชุมชนในหมู่บ้านเปูาหมายและประชาชนท่ัวไป 

 การส ารวจและรวบรวมขอ้มูล 
โดยการวางแผน ส ารวจและจัดท ารายละเอยีดขอ้มูลหมูบ้่านท่ีจะเขา้รว่มกิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต ได้แก่ ประวัต ิข้อมูลเกี่ยวกับท่ีต้ังอาณาเขตปกครอง ประชากร อาชีพหลัก รายได้ตอ่ครัวเรือน ข้อมูลของปุา 

เชน่ ที่ตัง้ สภาพปุาและการใช้ประโยชนจ์ากปาุ 

การก าหนดค่าเปูาหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ประชาสัมพันธ์ รับ ปชช.1 จ านวน 80 หมูบ่้าน 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,144,500 บาท 

จัดท าโครงการปุาชุมชน 190 หมูบ่้าน 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2,725,000บาท 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

กิจกรรมส่งเสรมิ 

การจัดการปุาชุมชน 

ประชาสัมพันธ์ รับ ปชช.1 

จ านวน 80 หมูบ่้าน 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

1,144,500 บาท 

 

182 หมูบ่้าน 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1,797,420 บาท 

  

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 25 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส่วนจัดการปุาชุมชนรวบรวมสรุปขอ้มูลจาก แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติโครงการ

ปกปอูงผืนปุาและรว่มพัฒนาปุาไม้ให้ยั่งยืน กจิกรรมหลัก ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสรมิการ

จัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. ความมจีติส านึกตระหนักคุณค่าของทรัพยากรปุาไม้ของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพืน้ที่ปุา  

2. การมสี่วนรว่มขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเครอืข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. การมสี่วนรว่มของประชาชนในการบริหารจัดการ 

4. การมสี่วนรว่มของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. พาหนะที่ใชง้านมไีม่เพียงพอและสภาพเก่า ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานในท้องที่ทุรกันดารได้  

2. เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานมไีม่เพียงพอ 

3. ปัญหาความตอ้งการที่ดนิท ากินของราษฎรส่งผลใหเ้กิดการบุกรุกพืน้ที่ปุาเพิ่มมากขึ้น 

4. อัตราก าลังเจา้หนา้ที่ไม่เพียงพอ 

5. งบประมาณสนับสนุน 

 

หลักฐานอ้างอิง :แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกปูองผนืปุาและ

ร่วมพัฒนาปุาไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุา

ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 26 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

 

ตัวชี้วัดท่ี : 5.1 การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

                     5.1.2 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษ์ปุา 

ค าอธิบาย :  

ด าเนินการโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) จ านวน 1 รุ่น เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร

พิทักษ์ปุา ขยายผลต่อคนรอบข้าง สร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรปุาไม ้

การก าหนดค่าเปูาหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

โครงการฝกึอบรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษ์ปุา 

(รสทป.) จ านวน 1 รุ่น 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 214,900 บาท 

โครงการฝกึอบรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษ์ปุา 

(รสทป.) จ านวน 1 รุ่น 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 214,900 บาท 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

กิจกรรมราษฎร

อาสาสมัครพทิักษ์ปุา 

โครงการฝกึอบรมราษฎร

อาสาสมัครพทิักษ์ปุา 

(รสทป.) จ านวน 1 รุ่น 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

214,900 บาท 

ฝกึอบรมราษฎรอาสาสมัคร

พิทักษ์ปุา (รสทป.)  

จ านวน 1 รุ่น 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

214,900 บาท 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุารวบรวมสรุปข้อมูลจาก ฝุายส่งเสริมการมสี่วนรว่มด้านการปูองกันและ

ปราบปราม 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :กลุ่มเครอืข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ปุาขยายผลตอ่คนรอบข้าง เพื่อสร้าง



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 27 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

 

จติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 

หลักฐานอ้างอิง :  - 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 28 
 

ตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กรมปุาไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

( ……………) รอบที่ 1 (ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)   ( .. ... ) รอบที่ 2 (ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  
 

องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เปูาหมาย 

รอบ 12 เดือน 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานตาม

หลักภารกิจพื้นฐาน 

งานประจ างานตาม

หน้าที่ปกติ หรืองาน

ตามหน้าที่ความ

รับผดิชอบหลัก งาน

ตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล 

หรือมติคณะรัฐมนตร ี

(Functional Based) 

1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ท่ีปุาไม้ของประเทศ     

   1.1 จ านวนพื้นท่ีปุาไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 102.28 ล้านไร่ 102.17 ล้านไร่   
   1.2 จ านวนพื้นท่ีปุาไม้ท่ีทวงคนืได้ – เข้าครอบครอง 17,000 ไร่ 

 

22,603.72 ไร่ 

 
  

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 29 
 

ตัวอย่าง 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

( ............. ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560   

( ....... ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.2 จ านวนพ้ืนที่ปุาไม้ที่ทวงคนืได้ – เข้าครอบครอง (ไร)่ 

ค าอธิบาย : 

 จ านวนพื้นที่ปาุไม้ที่ทวงคนืได้ – เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถงึ จ านวนพื้นที่ปาุไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ 

เจา้หน้าที่ผูต้รวจยึด ได้แสดงการเขา้ครอบครองพืน้ที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. 

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปาุสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการ

ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตาม มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจา้หน้าที่มี

อ านาจออกค าสั่งให้ผูก้ระท าความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรอืงดเว้นการกระท าใดๆ ในเขต

อุทยานแห่งชาต ิ

การก าหนดค่าเปูาหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
5,701.36 ไร่ 10,364.59 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพืน้ที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – 

เข้าครอบครอง (ไร่) 

17,000 ไร่ 
 

22,603.72 ไร่ 

 
  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา กรมปุาไม ้รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจ านวนพืน้ที่ปุาไม้ที่ทวงคืน

ได้ – เข้าครอบครอง มีจ านวน 22,603.72 ไร่ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ 

2. กฎหมายว่าดว้ยการปุาไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ปุาไม้พุทธศักราช 2484 

                2.2 พ.ร.บ. ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 30 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

( ............. ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560   

( ....... ) รอบที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

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

                2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545  

3. ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมปุาไม้ และในพืน้ที่ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1-

13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขา  

 4. ยานพาหนะ เครื่องมอื/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพืน้ที่ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. การบุกรุกพืน้ที่ของนายทุน,นักการเมอืง 

2. ขาดอัตราก าลังเจา้หนา้ที(่ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผดิชอบต่อการปฏิบัติงานด้านปูองกันรักษาปุา)  

3. ขาดยานพาหนะที่มปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี  

ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

กรมปุาไม้ : 

1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปูองกันรักษาปุา 

2. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการปูองกันรักษาปุา 

3. รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ในการปูองกันรักษาปุา โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน 

4. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 

5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลใหค้รอบคลุมต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 

6. น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

- หนังสือกรมปุาไม้ ดว่นที่สุด ที่ ทส 1605.6/7548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การก าหนดเปูาหมาย

การด าเนินการตามมาตรา 25 แหง่พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  

- ตารางแสดงจ านวนพืน้ที่ปุาที่ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง (ข้อมูลตัง้แต่วันที่ 1 ต.ค. 59  – 31 ก.ค. 60) 

- ตัวอย่าง การรายงานผลของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ในการด าเนินการตามมาตรา 25  

 

 


