
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนา1 
 

สรุปผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม 
 

(……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต 1 มีนาคม 2562 – 30 มิถุนายน 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 

1.1 สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 5,000 ไร 7,500 ไร  10,000 ไร กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงาน 9,977 ไร 

75 

 1.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ นอยกวา  80 80 มากกวา 80 สำรวจสถานภาพและความพึงพอใจของเกษตรกรตอ
โครงการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอยละ 84.17 

100 

 1.3 รอยละความสำเร็จของการจัดทำคูมือ
สำหรับประชาชน 

1-2 เรื่อง 3 เรื่อง 4-5 เรื่อง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดำเนินงานจัดทำคูมือ
สำหรับประชาชน จำนวน 5 เร่ือง 
1.การใชงานระบบลงทะเบยีนไมมีคาในที่ดินกรรมสิทธิ์  
(e-Tree) 
2. การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ 
3. ถาม-ตอบมาตรา 7 
4. การตัดและเคลื่อนยายไมที่ข้ึนในที่ดนิกรรมสิทธิ์และ
สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
5. การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน (มอก. 14061) 

100 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนา2 
 

องคประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได 
(คะแนน) 

เปาหมายขั้นต่ำ 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

 1.4 รอยละความสำเร็จในการเก็บขอมูลแหลง
วัตถุดิบ กำลังการผลิต การตลาด ของธุรกิจที่ใช
ไมเปนวัตถุดบิในการผลิต 

10 แหง 15 แหง 20 แหง   

 1.5 รอยละความพึงพอใจตอกิจกรรมเสริมสราง
ความเขมแข็งของเครือขายเกษตรกรอาชีพปลูก
สวนปา 

รอยละ 60-69 รอยละ 70-79 ไมนอยกวา 

รอยละ 80  

สำรวจสถานภาพและความพึงพอใจของเกษตรกรตอ
กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายเกษตรกร
อาชีพปลูกสวนปา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562    
รอยละ 43.71  

50 

 1.6 รอยละความพึงพอใจตอโครงการสงเสริม
การปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ปลกูไมยางพารา
และพื้นที่เกษตรกรรม  

รอยละ 60-69 รอยละ 70-79 ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

สำรวจสถานภาพและความพึ งพอใจของเกษตรกร        
ตอโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม
ยางพาราและพื้นที่ เกษตรกรรม ประจำปงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 รอยละ 49.45 

50 

 1.7 รอยละความพึงพอใจตอโครงการสงเสริม
การปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 

รอยละ 60-69 รอยละ 70-79 ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

สำรวจสถานภาพและความพึงพอใจของเกษตรกรตอ
โครงการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอยละ 84.17 

100 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนา1 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักเศรษฐกิจการปาไม สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
(.......) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค. 62)                        ( ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 

ตัวชี้วัดท่ี : 1. จำนวนพ้ืนท่ีสงเสรมิการปลูกปาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีของเอกชน 10,000 ไร 
              2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการปลูกปาเศรษฐกิจภาคเอกชนไมนอยกวารอยละ 80 

คำอธิบาย : กิจกรรมโครงการสงเสรมิการปลูกตนไมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ระยะท่ี 2 
* การปลูกปาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิ หมายถึงการดำเนินการปลูกไมยืนตน ท่ีเปนไมมีคาท่ีมีรอบตัดฟนยาว (10 ปข้ึนไป)        
ในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเปนท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพ่ือหวังผลสรางรายไดจากไมท่ีปลูก ทำใหเกิดการสราง
อาชีพ พัฒนาความเปนอยูของประชาชน และสงผลตอความสมดุลของระบบนิเวศ 
* ผลการดำเนินการสงเสรมิการปลูกปาตามโครงการสงเสรมิการปลกูตนไมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งสนับสนุนกลาไม 200 ตน/ไร และเงินทุนปลูกและบำรุง รวม 5 ป เปนเงิน 5,000 บาทตอไร เมื่อผานการตรวจ
รับรองผลการดำเนินงานแลว ตองมีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยรอยละ 90 ข้ึนไป ในปท่ี 1-3 เฉลี่ยรอยละ 85 ข้ึนไปในปท่ี 4 และ    
รอยละ 80 ข้ึนไปในปท่ี 5 โดยใหปลูกตนไมรอบตัดฟนยาว ในบัญชีรายช่ือพันธุไมตามโครงการฯ ท่ีกรมปาไมกำหนด 
* ข้ันตอนและแนวทางการปลูกไมเศรษฐกิจ ไดแก คัดเลือกพ้ืนท่ี เตรียมพ้ืนท่ี เตรียมชนิดพันธุไมท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและตรงกับ
ความตองการของผูเขารวมโครงการ สอดคลองตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลท่ีเหมาะสม บัญชีรายช่ือพันธุไม ไดแก กระซิก 
กระพ้ีเขาควาย กฤษณา กะทังใบใหญ กันเกรา เคี่ยม เคี่ยมคะนอง จำปาปา ชิงชัน แดง ตะเคียนชันตาแมว ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน 
ตะแบกนา ตะแบกเลือด เต็ง เทพทาโร นากบุด นางพญาเสือโครง ประดูปา พะยอม พะยูง มะคาแต มะคาโมงมะหาด มะฮอกกานี  
ใบใหญ ไมสกุลยาง ไมหอม ยมหอม ยมหิน รัง สะเดา สะเดาเทียม สัก สาธร เสลา หลุมพอ อินทนิลน้ำ และอินทนิลบก 
เกณฑการประเมิน :  

เปาหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

5,000 ไร 7,500 ไร 10,000 ไร 

นอยกวา 80 80 มากกวา 80 
   

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 

10,000 ไร 9,977 ไร 75 

รอยละความพึงพอใจฯ 84.17 100 
   

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : การจายเงินอุดหนุน จะจายไดก็ตอเมื่อผานการตรวจรับรองผลการดำเนินงานแลว 
โดยการปลูกตนไมจำนวน 200 ตน/ไร และมีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยรอยละ 90 ข้ึนไป ในปท่ี 1-3 เฉลี่ยรอยละ 85 ข้ึนไปในปท่ี 4 
และเฉลี่ยรอยละ 80 ข้ึนไปในปท่ี 5 โดยใหปลูกตนไมรอบตัดฟนยาว ในบัญชีรายช่ือพันธุไมตามโครงการฯ ท่ีกรมปาไมกำหนด 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกตนไมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ระยะท่ี 2          
ไดสนับสนุนกลาไมจำนวน 200 กลาตอไร และสนับสนุนเงินทุนแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ในอัตราไร ละ 5,000 บาทตอไร      
โดยแบงจาย 5 ป ปแรก 1,000 บาท 700 บาท 800 บาท 900 บาท และ1,600 บาท เรียงตามลำดบั 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานไมครบตามเปาหมาย เน่ืองจากประสบปญหาน้ำทวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

หลักฐานอางอิง : สรุปผลการปฏบัิติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกตนไมเพ่ือเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ระยะท่ี 2 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนา2 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักเศรษฐกิจการปาไม สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
(.......) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค. 62)                    ( ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 

ตัวชี้วัดท่ี : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอศักยภาพของเครือขายไมนอยกวารอยละ 80 

คำอธิบาย :   
•กิจกรรมเสรมิสรางความเขมแข็งของเครือขายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนปา เปนการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรท่ีมีอาชีพ
ทำสวนปา อยางมีสวนรวมและสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนากลุมหรือองคกรไดจนสามารถพ่ึงพาตนเอง 
และเกิดความยั่งยืนท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
•พิจารณาจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผูเขารวมเครือขาย 
•พิจารณาจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
•ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมเครือขาย โดยใชแบบสอบถาม 
•ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ประกอบดวยประเด็นสำคญัดังน้ี 
•ความพึงพอใจตอกิจกรรมของเครือขาย 
•ความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรบั 
•ความพึงพอใจตอภาพรวมของเครือขาย 
เกณฑการประเมิน :  

เปาหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60-69 รอยละ 70-79 ไมนอยกวารอยละ 80 

   
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจภาคเอกชนไมนอย
กวารอยละ 80 

รอยละ 73.91 75 คะแนน 

   
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : เครือขายท่ีไดรบัการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการจำนวน 23 เครือขาย 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : งบประมาณ 4,950,000 บาท  

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 1. การรวมกลุมของเกษตรกรเปนไปไดยากเน่ืองจากปจจยัดานระยะทางและท่ีตั้งของเครือขาย            
2. อุปกรณท่ีใชในการสื่อสารของเกษตรกรยังไมมีความทันสมยั เปนตน 

หลักฐานอางอิง : รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรอาชีพปลูกสวนปา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ดังรายสำนักดังตอไปน้ี สจป. ท่ี 1 (เชียงใหม) , สจป. ท่ี 5 (สระบุรี), สจป. ท่ี 6 (อุดรธานี) , สจป. ท่ี 13 (สงขลา), สจป. ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี , สจป. ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี, สจป. ท่ี 13 สาขานราธิวาส ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจกิายน 2562 เวลา 12.00 น. 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนัก/กอง/กลุม กรมปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนา3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักเศรษฐกิจการปาไม สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
(.......) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค. 62)                    ( ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 

ตัวชี้วัดท่ี : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจภาคเอกชนไมนอยกวา     
รอยละ 80 

คำอธิบาย :   
•โครงการสงเสรมิการปลูกไมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมยางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ประจำปงบประมาณ 2562 สนับสนุนกลาไม 50
ตน/ไร 
•ข้ันตอนและแนวทางการปลูกไมเศรษฐกิจ ไดแก คดัเลือกพ้ืนท่ี เตรยีมพ้ืนท่ี เตรียมชนิดพันธุไมท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และตรงกับ
ความตองการของผูเขารวมโครงการสอดคลองตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลท่ีเหมาะสม 
•พิจารณาจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
•ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ โดยใชแบบสอบถาม 
•ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ประกอบดวยประเด็นสำคญัดังน้ี 
•ความพึงพอใจดานหนาท่ี 
•ความพึงพอใจดานกลาไม 
•ความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการ 
เกณฑการประเมิน :  

เปาหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60-69 รอยละ 70-79 ไมนอยกวารอยละ 80 

   
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการสงเสริม
การปลูกปาเศรษฐกิจภาคเอกชนไมนอยกวารอยละ 
80 

รอยละ 73.9 75 คะแนน 

   
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ :  
สงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีของเอกชน จำนวน 20,000 ไร โดยใหปลูกตนไมรอบตัดฟนยาว ในบัญชีรายช่ือพันธุไมตามโครงการฯ 
ท่ีกรมปาไมกำหนด 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
งบประมาณ 3,975,000 บาท และสนับสนุนกลาไมจำนวน 1,000,000 กลา ( โดยสนับสนุนกลาไม 50ตน/ไร ) 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
1. เกษตรกรตองการกลาไมตอไรจำนวนเพ่ิมมากข้ึน 2. ตองการแหลงกระจายกลาไมใกลพ้ืนท่ี 3. ขอรับเงินคาบำรุงตนไม เปนตน 
หลักฐานอางอิง :  
รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมยางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 


