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 การลงนามประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

 
1. การประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นการประเมิน

ฝ่ายเดียว มิใช่สัญญา และใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2563 

2. รายละเอียดของการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ได้แก่กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี ้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เกณฑ์การประเมินและรายละเอียดอื่นๆ 

3. ผู้รับการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และผู้ทำการ
ประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้เข้าใจการประเมินผล
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลงลายมือ
ช่ือไว้เป็นสำคัญ 

 
 

 



     การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักจัดการทรพัยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

กรมป่าไม ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

3 
 

 
 

กรมป่าไม ้

วิสัยทัศน์ 

▪ เป็นหน่วยงานที่มุ ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อ 
ความสุขของคนไทย 

 

พันธกิจ 

▪ ป้องกัน และรักษาพื้นท่ีป่าไม้ให้คงอยู่ 

▪ เพิ่มพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ตอบสนอง 
ความต้องการท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

▪ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

▪ บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและ 
ยั่งยืน 

▪ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรป่าไม้ 

▪ พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ท้ังระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบ 
ให้ทันสมัยให้เหมาะกับภาวการณ์ปัจจุบัน 
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สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขานครสวรรค์ 
 

วิสัยทัศน์ 

▪ รักษาป่าเดิม ปลูกเสริมป่าใหม่ ไม้เศรษฐกิจสร้างรายได้ ประชารัฐร่วมใจ ป่าไม้ไทยยั่งยืน 

 

พันธกิจ 

▪ ป้องกัน และรักษาพื้นท่ีป่าไม้ให้คงอยู่ 

▪ เพิ่มพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ตอบสนอง 
ความต้องการท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

▪ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

▪ บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและ 
ยั่งยืน 

▪ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรป่าไม้ 

▪ พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ท้ังระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบ 
ให้ทันสมัยให้เหมาะกับภาวการณ์ปัจจุบัน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

▪ ป้องกันรักษาพื้นท่ีป่าท่ีเหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

▪ ฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พื้นท่ีสีเขียว 

▪ แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นท่ีป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

▪ สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

▪ บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

▪ การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 
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ตัวช้ีวัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 สรุปตัวชี้วัดของสำนัก น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. จำนวนพื้นท่ีป่าไม้ - สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 

20  ส่วนจัดการป่าไม้ 

2. จำนวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุก 
ทำลาย – เข้าครอบครอง 
 

20  ส่วนจัดการป่าไม้ 

3. จำนวนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการจัดหา 
ท่ีดิน เพื่อนำไปจัดท่ีดินทำกินให้ชุมชน 

20  ส่วนจัดการป่าไม้  
 

4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 
 

20  ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 

5. จำนวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น 
 

20  ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 

รวม 100  
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หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix)สำนกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัด 
KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

ส่วนอำนวยการ ส่วนจัดการป่าไม ้ ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้
ส่วนวิชาการและ

กฎหมาย 
ศูนย์ป่าไม้
นครสวรรค์ 

ศูนย์ป่าไม้
อุทัยธานี 

ศูนย์ป่าไม้พิจิตร 

1. จำนวนพื้นท่ีป่าไม้ - สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม  O   S S S 

2. จำนวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุก
ทำลาย - เข้าครอบครอง 

 O   S S S 

3. จำนวนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการจัดหา
ท่ีดิน เพื่อนำไปจัดท่ีดินทำกินให้ชุมชน 

 O   S S S 

4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน   O  S S S 

5. จำนวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น 
 

  O  S S S 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าท่ีปกติ หรืองานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
1. ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่า 
ที่เหลือให้คงอยู่และย่ังยืน 
2. ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกจิป่าไม้
และป่าเศรษฐกิจจากป่า
ปลูก และการส่งเสริม
ชุมชนในเมือง/ชุมชน
ชนบทเป็นพ้ืนที่สีเขียว 

• แผนฯ 12 1.  ความสำเร็จของการเพ่ิมจำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ของ
ประเทศ 

1.1 จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้-สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด
พิจิตร 

 
 

2.702 
ล้านไร่ 

 
 

2.712 
ล้านไร่ 

 
 

2.725 
ล้านไร่ 

 
 

20 

คำอธิบาย  • พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
•  นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุม

เป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวน 
ยูคาลิปตัส หรือ พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

• การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อดำเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพ้ืนที่  
ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 

• ข้อมูลสำหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2563 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
กรมป่าไม ้
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(8) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
• เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 

1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำเพ่ิมข้ึน 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

2,712,007.74 ไร่ 
(ผลงานปี 61) 

2,725,527.42 ไร่ 
(ผลงานปี 62) 

มากกว่า 2,725,527.42 ไร่ 
 

 

เง่ือนไข • ให้นำผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562มาใช้ในการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนจัดการป่าไม ้

 
  



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(9) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
1. ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่า 
ที่เหลือให้คงอยู่และย่ังยืน 
2. ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกจิป่าไม้
และป่าเศรษฐกิจจากป่า
ปลูก และการส่งเสริม
ชุมชนในเมือง/ชุมชน
ชนบทเป็นพ้ืนที่สีเขียว 

• แผนฯ 12 1.2 จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการ
บุกรุกทำลาย (เข้าครอบครอง) 

469-2-25 
ไร่ 

106-1-69 
ไร่ 

116-1-79 
ไร่ 

20 

คำอธิบาย  ▪ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
▪ จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการดำเนินการ

ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

▪ มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติน้ัน
แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจดังต่อไปน้ี 

(1)  สั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจรงิปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(2)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแก้ไขหรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ภายในเวลาท่ีกำหนดให้ 

(3)  ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิดหรือรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่หาตัวไม่พบ  
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ัน ให้ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายน้ันทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
นำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้นำความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินน้ันโดยอนุโลม 

(4)   ดำเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นสมควร ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(10) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

56 ไร่ 
 

 
 

80 ไร่ 
 
 
 

96 ไร่ 
 

 
 

 

เง่ือนไข  ▪ ในการจัดทำตัวชี้วัด ข้ันตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานของตัวชี้วัด คือ ข้ันตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมายพ้ืนที่เป็นข้ันตอนการ
ดำเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ▪ ส่วนจัดการป่าไม ้

 
 
 

  



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(11) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
1. ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่า
ที่เหลือให้คงอยู่และย่ังยืน
2. ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และ
ป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก 
และการส่งเสริมชุมชนใน
เมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

• แผนฯ 12 1.3 จำนวนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการ
จัดหาที่ดิน เพ่ือนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 

7,854-2-96 
ไร่ 

- 3,348-2-85 
ไร่ 

20 

คำอธิบาย  ▪ รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ 
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหสิทธิอยู่อาศัยทำกินแต่ไมใ่ห้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้ง 
สนับสนุนเก่ียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และส่งเสรมิการดำรงชีพเพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน โดยการดำเนินงานจัดหาที่ดิน 
ทำกินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

▪ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รบัการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบจัดทำข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ และตรวจสอบ 
ข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมการ 
จัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบกำหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนต่อไป    

▪ พิจารณาจากจำนวนพ้ืนที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบกำหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 
 
 
 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(12) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

2,981 ไร่ 
(แผนปี 63) 

 

3,428.15 ไร่ 
(ร้อยละ 115 ของแผนปี 2563) 

3,875.30 ไร่ 
(ร้อยละ 130 ของแผนปี 2563)) 

 

 

เง่ือนไข  - 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด - ส่วนจัดการป่าไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(13) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
1. ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่า
ที่เหลือให้คงอยู่และย่ังยืน
2. ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และ
ป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก 
และการส่งเสริมชุมชนใน
เมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

• แผนฯ 12 1.4 ความสำเร็จของการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่
ป่าชุมชน 

- - - 20 

คำอธิบาย  ▪ ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ
บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและย่ังยืน  

▪ แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีคณะกรรมการปา่ชุมชนประจำจงัหวัดพิจารณาอนุมัติ  
▪ การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การเพ่ิมจำนวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  
▪ การพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรือ 

อาจรวมถึงการจัดทำข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการป่าชมุชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(14) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

117 ป่าชุมชน 
 

195 ป่าชุมชน 
(แผนปี 63) 

 

234 ป่าชุมชน 
 

 

เง่ือนไข  -ดำเนินการประเมินในป่าชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด - ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(15) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
1. ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่า
ที่เหลือให้คงอยู่และย่ังยืน
2. ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และ
ป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก 
และการส่งเสริมชุมชนใน
เมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

• แผนฯ 12 1.5 จำนวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน(ไร่) 1,000 ไร่ 1,600 ไร่ 1,000 ไร่ 20 

คำอธิบาย  ▪ การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาติจากรัฐให้ใช้ 
ประโยชนได้ เพ่ือหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท ำให้เกดิการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดลุของระบบนิเวศ 

▪ ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ สอดคล้อง 
ตามหลักวิชาการ โดยมีพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมให้เลือกตามบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ที่แนบท้ายของโครงการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม 

▪ รายละเอียดโครงการ 
1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2          
- สนับสนุนกล้าไม้รอบตัดฟันยาว ในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตมโครงการฯ ที่กรมป่าไม้กำหนด 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบำรุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ จา่ยเงินเมื่อผ่น
กำรตรวจรับรองผลกำรดำ เนินงำนแลว้ 
โดยในปีที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป, ในปีที่ 4 เฉลี่ยร้อยละ 85 ขึ้นไป, และในปีที่ 5 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม           
- สนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร ่
3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว           
3.1 โครงการส่งเสรมิปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม                
- สนับสนุนกล้าไม้โตเร็ว ในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้กำหนด 300 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบำรุง รวม 3 ปี เป็นเงิน 3,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงิน เมื่อผ่านการ
ตรวจรับรองผลการดำเนินงานแล้ว โดยในปีที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.2 โครงการส่งเสรมิปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงำนทดแทน                 
- สนับสนุนกล้าไม้ 800 ต้น/ไร ่



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(16) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

800 ไร่ 
(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 2563) 

1,200 ไร่ 
(ร้อยละ 75 ของแผนงานปี 2563) 

1,600 ไร่ 
(ร้อยละ 100 ของแผนงานปี 2563) 

 

เง่ือนไข  -ตรวจรับรองการปลูกและจ่ายเงินอุดหนุน ตามระเบียบของแต่ละโครงการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด - ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(17) 
 

 


