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กรมปาไม 

วสัิยทัศน 

 บริหารจัดการพื้นที่ปาไมอยางมีสวนรวม และมุงสูเปาหมายปาเศรษฐกิจรอยละ 15 ของ

พื้นที่ประเทศ ภายในป พ.ศ. 2569 

 

พันธกจิ 

 ปองกัน และรักษาพื้นที่ปาไมใหคงอยู 

 บรหิารจัดการที่ดนิปาไมอยางเปนระบบและเปนธรรม 

 เพ่ิมและฟนฟูพื้นทีป่าไมในเชิงเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 บรหิารจัดการทรัพยากรปาไมโดยการมีสวนรวม 

 วจิัยและพัฒนาการปาไม เพื่อการใชประโยชนอยางย่ังยนื 

 เสริมสรางขีดความสามารถเชิงรุกขององคกร ระบบ กลไก และขอมูลในการบริหารจัดการ 

รวมทัง้การบังคับใชกฎหมายใหมีประสทิธภิาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ปองกันรักษาพื้นที่ปาที่เหลอืใหคงอยูและย่ังยนื 

 ฟนฟูปาเสื่อมโทรมอยางมีประสทิธภิาพ 

 สงเสรมิธุรกจิปาไมและปาเศรษฐกจิจากปาปลูก และการสงเสรมิชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบท

เปนพื้นที่สเีขียว 

 แกไขปญหาราษฎรในพื้นที่ปาไมอยางเปนระบบและเปนธรรม 

 สนับสนุนและสงเสรมิการวจิัยเพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยากรปาไม 

 บูรณาการและสงเสรมิการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

 การพัฒนาระบบบรหิารและจัดการองคกร 
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สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

วสัิยทัศน 

 บริหารจัดการพื้นที่ปาไมอยางมีสวนรวม และมุงสูเปาหมายปาเศรษฐกิจรอยละ 15 ของ

พื้นที่ประเทศ ภายในป พ.ศ. 2569 

 

พันธกจิ 

 ปองกัน และรักษาพื้นที่ปาไมใหคงอยู 

 บรหิารจัดการที่ดนิปาไมอยางเปนระบบและเปนธรรม 

 เพ่ิมและฟนฟูพื้นที่ปาไมในเชิงเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 บรหิารจัดการทรัพยากรปาไมโดยการมีสวนรวม 

 เสริมสรางขีดความสามารถเชิงรุกขององคกร ระบบ กลไก และขอมูลในการบริหารจัดการ 

รวมทัง้การบังคับใชกฎหมายใหมีประสทิธภิาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ปองกันรักษาพื้นที่ปาที่เหลอืใหคงอยูและย่ังยนื 

 ฟนฟูปาเสื่อมโทรมอยางมีประสทิธภิาพ 

 สงเสรมิธุรกจิปาไมและปาเศรษฐกจิจากปาปลูก และการสงเสรมิชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบท

เปนพื้นที่สเีขียว 

 แกไขปญหาราษฎรในพื้นที่ปาไมอยางเปนระบบและเปนธรรม 

 บูรณาการและสงเสรมิการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

 การพัฒนาระบบบรหิารและจัดการองคกร 
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หนวยงานรับผดิชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รางตัวชี้วัด 

 KPI หนวยงาน (O/S Matrix) 

องคประกอบ สวน สวนจัดการ สวนจัดการ สวน สวน สวนโครงการ 

ประเมิน อํานวยการ ที่ดนิปาไม ปาชุมชน ปองกันรักษาปา สงเสรมิการปลูกปา พระราชดําริ 

    และรักษาปา  และกจิการพเิศษ 

1. ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมของประเทศ        

    1.1 จํานวนพื้นที่ปาไม (สํารวจจากภาพถายดาวเทียม) Functional Base  O     

    1.2 จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได - เขาครอบครอง Functional Base    O   

2. การปลูกปาเศรษฐกจิในพื้นที่เอกสารสทิธิ ์ Functional Base       

3. จํานวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ปาสงวน Functional Base    O   

4. ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงาน Functional Base   O    

4. กจิกรรมสงเสรมิการจัดการปาชุมชน        

5. ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงาน Functional Base      O 

4. กจิกรรมโครงการพัฒนาปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ        

6. จํานวนการจัดหาที่ดนิใหผูยากไร Agenda Base  O     

6. 6.1 พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ        

    6.2 พื้นที่ปาไมถาวร        

7. การพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิาน Innovation Base O S S S S S 

    การลดกระดาษ        

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 

 

 
 

ตัวชี้วัดสํานกัจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุปตัวช้ีวัดของกรมปาไม หนวยงานรับผดิชอบ 

องคประกอบที่ 1 ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานตามหลักภารกจิพื้นฐาน (Function Base) 

1.1 ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมของประเทศ  

      1.1.1 จํานวนพื้นที่ปาไม (สํารวจจากภาพถายดาวเทยีม) สวนจัดการที่ดนิปาไม 

      1.1.2 จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได-เขาครอบครอง สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 

1.2 การปลูกปาเศรษฐกจิในพื้นที่เอกสารสทิธ์ิ สวนสงเสรมิการปลูกปา 

1.3 จํานวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ปาสงวน  สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 

1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานกจิกรรม สวนจัดการปาชุมชน 

1.4 สงเสรมิการจัดการปาชุมชน  

1.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานกจิกรรม สวนโครงการพระราชดํารแิละกจิการพเิศษ 

1.4 โครงการพัฒนาปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

องคประกอบที่ 2 ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานตามหลักภารกจิยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรอื 

ภารกจิที่ไดรับมอบหมายเปนพเิศษ หรอืการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันหลายหนวยงาน (Agenda Base) 

2.1 จํานวนการจัดหาที่ดนิใหผูยากไร (ปาสงวนแหงชาต)ิ สวนจัดการที่ดนิปาไม 

2.2 จํานวนการจัดหาที่ดนิใหผูยากไร (ปาไมถาวร) สวนจัดการที่ดนิปาไม 

องคประกอบที่ 4 ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบรหิารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1 การพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน สวนอํานวยการ 

4.1 กจิกรรม “การลดกระดาษ”  
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องคประกอบท่ี ……1….… ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานตามหลกัภารกจิพื้นฐาน (Function Base) 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

สัดสวนพื้นที่ปาไมรอยละ 40

ของพื้นที่ประเทศเปน 

พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 25% 

พื้นที่ปาเศรษฐกจิ 15% 

แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณ  

รายจาย 

1.1 ความสําเร็จของการเพิม่จํานวน 

พื้นที่ปาไมของประเทศ 

      1.1.1 จํานวนพื้นที่ปาไม  

สํารวจจากภาพถายดาวเทียม)  

3,735,882.57 

ไร 

3,744.931.41 

ไร 

- 3,744,931.43 

ไร 

 

 

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- 3,744,931.43 ไร 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 61      -      3,744,931.43 ไร 

             

คําอธบิาย: 

 
 

 พจิารณาจากพื้นที่ปาไม 4 จังหวัด ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใชภาพถายดาวเทียม และรวมผลการปลูกปาที่อยูในความรับผดิชอบของสํานักจัดการทรัพยากร

ปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุร ีโดยใชภาพถายดาวเทยีมไทยโชต , ภาพถายดาวเทยีม landsat 8 และภาพถายดาวเทียม sentinel-2 
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เปาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

คําอธบิาย: 

 
 

 นยิามพื้นที่ปาไมที่ใชสําหรับการแปลตคีวามภาพถายดาวเทียม เพื่อจัดทําขอมูลสภาพพื้นที่ปาไม หมายถงึ พื้นที่ปกคลุมของพชืพรรณที่สามารถจําแนก 

ไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผนืตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถงึทุงหญาและลานหนิที่มีอยูตามธรรมชาตทิี่ปรากฏลอมรอบดวย

พื้นที่ที่จําแนกไดวาเปนพื้นที่ปาไม โดยไมรวมถงึสวนยูคาลปิตัส หรอื พื้นที่ที่มีตนไม แตประเมินไดวาผลผลติหลักของการดําเนนิการไมใชเนื้อไม ไดแก 

พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม 

 การสํารวจและวเิคราะหขอมูลสภาพพื้นที่ปาไมและพื้นที่ไมใชปาไม โดยใชการแปลตคีวามภาพถายดาวเทียม ดวยสายตา รวมกับเทคนคิและวธิกีาร

ทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร โดยมีการเปรยีบเทยีบกับปที่ผานมาเปนรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเปนภาพรวมของประเทศเม่ือดําเนนิแลวเสร็จ 

ซึ่งมีการนําไปใชประโยชนในการเปรยีบเทียบพื้นที่ ที่เพิ่มขึ้นหรอืลดลงของพื้นที่ปาไม 

เงื่อนไข :      - 

 

ผูรับผดิชอบตัวชี้วัด : สวนจัดการที่ดนิปาไม 

 

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 

3 
 

 

องคประกอบท่ี ……1….… ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานตามหลกัภารกจิพื้นฐาน (Function Base) 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

สัดสวนพื้นที่ปาไมรอยละ 40 

ของพื้นที่ประเทศเปน 

พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 25% 

พื้นที่ปาเศรษฐกจิ 15% 

แผนฯ 12 และเอกสาร

งบประมาณรายจาย  

 

1.1 ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไม 

ของประเทศ 

      1.1.2 จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได-  

เขาครอบครอง 

292.19 

ไร 

61.875 

ไร 

484.53 

ไร 

1,600 ไร  

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

800 ไร 1,600 ไร 

  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 61      800 ไร      1,600 ไร 

             

คําอธบิาย:  พจิารณาจากผลการดําเนนิงานของจํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนและเขาครอบครอง  

 จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได – เขาครอบครอง หมายถงึ จํานวนพื้นที่ปาไมที่หนวยงานที่รับผดิชอบ หรอื เจาหนาที่ผูตรวจยึด ไดแสดงการเขาครอบครองพื้นที่

โดยการดําเนนิการตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 ที่ดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 

4 
 

 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

เงื่อนไข :      - 

 

ผูรับผดิชอบตัวชี้วัด : สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 

 

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 

5 
 

 

องคประกอบท่ี ……1….… ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานตามหลกัภารกจิพื้นฐาน (Function Base) 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

สัดสวนพื้นที่ปาไมรอยละ 40 

ของพื้นที่ประเทศเปน 

พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 25% 

พื้นที่ปาเศรษฐกจิ 15% 

แผนฯ 12 และเอกสาร

งบประมาณรายจาย  

 

1.2 การปลูกปาเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสทิธิ์ 300 ไร - 500 ไร 300 ไร  

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- จัดทาํทะเบยีนเกษตรกรเขารวมโครงการ 

จํานวน 180 ไร 

- เตรยีมกลาไม จํานวน 36,000 กลา 

300 ไร 

  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 61            300 ไร 

             

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 

6 
 

 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

คําอธบิาย  การปลูกปาเศรษฐกจิในพื้นที่เอกสารสทิธิ์ หมายถงึ การดําเนนิการปลูกไมยืนตน ที่เปนไมมีคาที่มีรอบตัดฟนยาว (10 ปขึ้นไป) ในที่ดนิของเอกชน ซึ่งเปน

ที่ดนิกรรมสทิธิ์หรอืสทิธคิรอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผลสรางรายไดจากไมที่ปลูก ทําใหเกดิการสรางอาชพี พฒันาความเปนอยูของประชาชน และ

สงผลตอความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ผลการดําเนนิการสงเสรมิการปลูกปาตามโครงการสงเสรมิการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง

สนับสนุนกลาไม 200 ตน/ไร และเงนิทุนปลูกและบํารุง รวม 5 ป เปนเงนิ 5,000 บาทตอไร เม่ือผานการตรวจรับรองผลการดําเนนิงานแลว ตองมี

อัตราการรอดตาย เฉลี่ยรอยละ 90 ขึ้นไป ในปที่ 1-3  รอยละ 85 ขึ้นไป ในปที่ 4 และรอยละ 80 ขึ้นไป ในปที่ 5 โดยใหปลูกตนไมรอบตัดฟนยาวใน

บัญชรีายชื่อพันธุไมตามโครงการฯ ที่กรมปาไมกําหนด 

 ขัน้ตอนและแนวทางการปลูกไมเศรษฐกจิ ไดแก คัดเลอืกพื้นที่ เตรยีมพื้นที่ เตรยีมชนดิพันธุไมที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงกบัความตองการของ

ผูเขารวมโครงการ  สอดคลองตามหลักวชิาการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม บัญชรีายชื่อพันธุไม ไดแก กระซกิ, กระพี้เขาควาย, กฤษณา, กระทังใบ

ใหญ, กันเกรา, เค่ียม, เค่ียมคะนอง, จําปาปา, ชงิชัน,  แดง, ตะเคียนชันตาแมว, ตะเคียนทอง, ตะเคียนหนิ, ตะแบกนา, ตะแบกเลอืด, เต็ง, เทพทาโร, 

นากบุด, นางพญาเสอืโครง, ประดูปา 

เงื่อนไข :      - 

 

ผูรับผดิชอบตัวชี้วัด : สวนสงเสรมิการปลูกปา 

 

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 

7 
 

 

องคประกอบท่ี ……1….… ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานตามหลกัภารกจิพื้นฐาน (Function Base) 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

สัดสวนพื้นที่ปาไมรอยละ 40 

ของพื้นที่ประเทศเปน 

พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 25% 

พื้นที่ปาเศรษฐกจิ 15% 

แผนฯ 12 และเอกสาร

งบประมาณรายจาย  

 

1.3 จํานวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ปาสงวน 2 จุด 13 จุด 11 จุด ต่ํากวา  

13 จุด 

 

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ต่ํากวา 9 จุด ต่ํากวา 13 จุด 

  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 61      
ต่ํากวา 

9 จุด 
     

ต่ํากวา 

13 จุด 

             

 

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 

8 
 

 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

คําอธบิาย  จํานวนจุดความรอน (Hotspot) หมายถงึ จํานวนจุดความรอน (Hotspot) ที่เกดิขึ้นในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิโดยใชดาวเทียมระบบ Modis    ในการตรวจหา

จุดความรอนจากไฟปา โดยกรมปาไม ไดประสานขอรบัขอมูลจุดความรอน (Hotspot) จากองคการบรหิารการบนิและอวกาศแหงชาต ิ(NASA) ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ในรูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรองขอมูลจุดความรอนที่เกดิขึ้นในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิเพื่อแจงเตอืนผานทางเว็บไซตสวน

ควบคุมไฟปา กรมปาไม www.forest.go.th/wildfire และ Application Line ไปยังหนวยสงเสรมิการควบคุมไฟปาและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชในการ

ดําเนนิงานควบคุมไฟปาตอไป 

เงื่อนไข :      - 

 

ผูรับผดิชอบตัวชี้วัด : หนวยสงเสรมิการควบคุมไฟปา สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 

 

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 

9 
 

 

องคประกอบท่ี ……1….… ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานตามหลกัภารกจิพื้นฐาน (Function Base) 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

สัดสวนพื้นที่ปาไมรอยละ 40 

ของพื้นที่ประเทศเปน 

พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 25% 

พื้นที่ปาเศรษฐกจิ 15% 

แผนฯ 12 และเอกสาร

งบประมาณรายจาย  

 

1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงาน

กจิกรรมสงเสรมิการจัดการปาชุมชน 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ดําเนนิการได 40% ของแผนงาน ดําเนนิการได 100% ของแผนงาน 

  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ดําเนนิการได 

40% ของ

แผนงาน 

     

ดําเนนิการได 

100% ของ 

แผนงาน 

             

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 

10 
 

 

 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

คําอธบิาย  พจิารณาจากการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (ปชช.2) จํานวน 50 หมูบาน การจัดทําโครงการปาชุมชน (ปชช.3)  

จํานวน 50 หมูบาน การสรางความรูความเขาใจ จํานวน 50 หมูบาน และการบรหิารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ จํานวน 2 หมูบาน 

เงื่อนไข :      - 

 

ผูรับผดิชอบตัวชี้วัด : สวนจัดการปาชุมชน 

 

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 
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องคประกอบท่ี ……1….… ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานตามหลกัภารกจิพื้นฐาน (Function Base) 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

สัดสวนพื้นที่ปาไมรอยละ 40 

ของพื้นที่ประเทศเปน 

พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 25% 

พื้นที่ปาเศรษฐกจิ 15% 

แผนฯ 12 และเอกสาร

งบประมาณรายจาย  

 

1.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงาน

กจิกรรมโครงการพฒันาปาไมอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําร ิ

- - ระดับ 5 ระดับ 5  

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ดําเนนิการได 40% ของแผนงาน ดําเนนิการได 100% ของแผนงาน 

  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 61      

ดําเนนิการได 

40% ของ

แผนงาน 

     

ดําเนนิการได 

100% ของ 

แผนงาน 

             

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 

12 
 

 

 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

คําอธบิาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับงบประมาณ 30,000 บาท เพื่อเปนงานอํานวยการและประสานการดําเนนิงานโครงการตาง ๆ  

เงื่อนไข :      - 

 

ผูรับผดิชอบตัวชี้วัด : สวนโครงการพระราชดํารแิละกจิการพเิศษ 

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 
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องคประกอบท่ี ……2….… ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานตามหลกัภารกจิยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครฐั นโยบายเรงดวน หรอืภารกจิที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

หรอืการบูรณาการ การดําเนนิงานรวมกนัหลายหนวยงาน (Agenda Base)    

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

 ตัวชี้วัดบังคับ 

 

2.1 จํานวนการจัดหาทีด่นิใหผูยากไร 

      (ปาสงวนแหงชาต)ิ 

- 14,748.40 

ไร 

3,736.75 

ไร 

4,000 ไร  

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

1,600 ไร 4,000 ไร 

  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 61      1,600 ไร      4,000 ไร 

             

 

 

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพืน้ฐาน 

(Baseline data) 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

คําอธบิาย  พื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิหมายถงึ ปาสงวนแหงชาติที่ไดรับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดนิทํากนิใหชุมชน ซึ่งเปนเปาหมายแผนปฏิบัตงิานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เปาหมาย 4,000 ไร โดยทําการสํารวจ และตรวจสอบขอมูลแปลงที่ดนิของราษฎร ทบทวนขอมูลใหถูกตอง ครบถวน ตาม

บัญชรีายชื่อ และผังแปลงที่ดนิ ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดนิและปาไม ในบรเิวณพื้นที่ดําเนนิการ เพื่อใหไดขอมูลพรอมรองรับการจัดที่ดนิภายใต

การดําเนนิงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดนิ วัดผลการดําเนนิงานจากจํานวนพื้นที่(ไร) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) พจิารณา

เห็นชอบ  

เงื่อนไข :      - 

 

ผูรับผดิชอบตัวชี้วัด : สวนจัดการที่ดนิปาไม 

 

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 
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องคประกอบท่ี ……2….… ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานตามหลกัภารกจิยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครฐั นโยบายเรงดวน หรอืภารกจิที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

หรอืการบูรณาการ การดําเนนิงานรวมกนัหลายหนวยงาน (Agenda Base)    

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

 ตัวชี้วัดบังคับ 

 

2.2 จํานวนการจัดหาที่ดนิใหผูยากไร 

      (ปาไมถาวร) 

- 8,982.57 

ไร 

10,976.63 

ไร 

5,000 ไร  

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

2,000 ไร 5,000 ไร 

  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 61      2,000 ไร      5,000 ไร 

             

 

 

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

คําอธบิาย  พื้นที่ปาไมถาวร หมายถงึ พื้นที่ที่กําหนดใหรักษาไวเปนปาไมตามมตคิณะรัฐมนตร ีเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 หลังจากนัน้มีการสํารวจและ

พจิารณาตามขัน้ตอนของการจําแนกประเภทที่ดนิ โดยใชขอมูลกลุมดนิ ชนดิดนิ ความเหมาะสมของดนิ การถือครองที่ดนิ การใชประโยชนในพื้นที่ที่ถูก

จําแนกไวประกอบการพจิารณาวามีพื้นที่สวนใดที่จะรักษาไวเปนปาไมถาวรของชาต ิหรอืสวนใดจะจําแนกเปนที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรเีห็นชอบตอไป 

และในสวนที่มีมตใิหรักษาไวเปนปาไมถาวร พื้นที่ดังกลาวจะถูกสงมอบใหกรมปาไมเพื่อดําเนนิการตามระเบยีบและกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป พื้นที่ปาไม

ถาวรที่ดําเนนิการนี้เปนพื้นที่ตามโครงการสํารวจตรวจสอบจัดทําขอมูลที่ดนิ และแผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ปาไมถาวรที่ไดรับงบประมาณในป พ.ศ. 

2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน เพื่อใชในการบรหิารจัดการทรัพยากรที่ดนิและปาไมในพื้นที่ปาไมถาวรไดอยางเปนระบบและ

ลดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรที่ดนิและปาไมระหวางรัฐกับราษฎรในพื้นที่ปาไมถาวร โดยมีการดําเนนิการสํารวจตรวจสอบใน

ขอบเขตพื้นที่ปาไมถาวร ดังนี้ 

1.  สํารวจ ตรวจสอบสภาพปาและการใชที่ดนิในพื้นที่ปาไมถาวร เพื่อใหไดขอมูลจํานวนเนื้อที่ทัง้หมดของสภาพปาที่เหลอือยู และจํานวนเนื้อที่รวมทัง้หมด

ของการใชที่ดนิในพื้นที่ปาไม 

2.  สํารวจการถอืครองพื้นที่ปาไมถาวรเพื่อใหไดขอมูลวาในการจําแนกการใชที่ดนิในพื้นที่ปาไมถาวรทัง้หมดนัน้ ใครเปนผูใช/ครอบครอง ใชทําอะไร โดย

ทําการสํารวจ-รังวัดแปลงที่ดนิผูครอบครอง รวมถงึการสํารวจลักษณะสภาพพื้นที่ 

3.  สํารวจขอมูลขอเท็จจริงสภาพพื้นที่ตาง ๆ ที่มีในพื้นที่ ทัง้นี้ นําขอมูลที่ไดมาพจิารณาตามกฎหมาย มตคิณะรัฐมนตร ีและระเบยีบที่เกี่ยวของเพื่อเสนอ

แผนการดําเนนิการเพื่อการบรหิารจัดการทรัพยากรที่ดนิและปาไมในพื้นทีป่าไมถาวรตอไป 

โดยวัดจากจํานวนพื้นที่ (ไร) ที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่รายงานผลการปฏิบัตงิานใหกรมปาไมทราบ 

เงื่อนไข :      - 

 

ผูรับผดิชอบตัวชี้วัด : สวนจัดการที่ดนิปาไม 

 



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 
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องคประกอบท่ี ……4….… ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบรหิารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบรกิาร

ประชาชนหรอืหนวยงานของรฐั เพื่อไปสูระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)  

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

 มตคิณะรัฐมนตร ีวันที่ 1 

สงิหาคม 2560 และขอสั่งการ 

นายกรัฐมนตร ีวันที่ 25 

สงิหาคม 2560 

4.1 การพัฒนาประสทิธภิาพในการ 

ปฏิบัตงิาน 

- 125 รมี 

(15,000 บาท) 

272 รมี 

(32,640 บาท) 

งบประมาณที่ใช 

ในการจัดซื้อ 

กระดาษลดลง 

รอยละ 10 

 

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อกระดาษลดลง 

รอยละ 5 

งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อกระดาษลดลง 

รอยละ 10 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 61      

งบประมาณที่ใช 

ในการจัดซื้อ 

กระดาษลดลง 

รอยละ 5 

     

งบประมาณที่ใช 

ในการจัดซื้อ 

กระดาษลดลง 

รอยละ 10 

             



การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุร ี กรมปาไม 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

คําอธบิาย 1. กําหนดใหสวนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหมีประสทิธภิาพอยางนอยเดอืนละ 1 งาน/1 กจิกรรม เชน การลดพลังงาน การลดกระดาษ 

    การประหยัดงบประมาณ ฯลฯ 

2. แนวทางการดําเนนิการพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิาน การลดกระดาษ ใหเริ่มดําเนนิการตัง้แตเดอืนตุลาคม 2560 

3. การรายงานผล การลดกระดาษ ใหสวนราชการเริ่มรายงานผลหรอืรายงานความกาวหนาการดําเนนิการ ตัง้แตเดือนตุลาคม 2560 และใหรายงานถงึ 

    เดอืนกันยายน 2561  

เงื่อนไข :      - 

 

ผูรับผดิชอบตัวชี้วัด : สวนอํานวยการ 

 

 




