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กรมป่าไม ้

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการ พ้ืนที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพ้ืนที่
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 
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หน่วยงานรับผิดชอบตัวช้ีวัด (O/S Matrix) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร่างตัวช้ีวัด 

 KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) (O : Owner S : Supporter) 
องค์ประกอบ ส่วน ส่วนจัดการ ส่วนจัดการ ส่วน ส่วน ส่วนโครงการ 

ประเมิน อ านวยการ ที่ดินป่าไม้ ป่าชุมชน ป้องกันรักษาป่า ส่งเสริมการปลูกป่า พระราชด าร ิ
    และรักษาป่า  และกิจการพิเศษ 

1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ        
1. 1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม Functional Base  O     
1. 1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) Functional Base    O   
2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูล Functional Base  O     
2. ป่าไม้ (One Map)        
3. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้        
3. เพื่อความยั่งยืน        
3. 3.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า Agenda Base     O  
3. 3.2 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล Agenda Base  O     
3. 3.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการ Agenda Base   O    
3. 3.1 ป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน        
3. 3.4 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน (เรือน Agenda Base     O  
3. 3.1 เพาะช าชุมชน/ต าบล) จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล        
3. 3.1 ต้นแบบ        
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พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 
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ตัวชี้วัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 
1. ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ  
1. 1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
1. 1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้
องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ 
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน(Agenda Base) 
3. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความยั่งยืน  
3. 3.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
3. 3.2 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้
3. 3.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมาย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
3. 3.1 ป่าชุมชน  
3. 3.4 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
3. 3.1 จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบลต้นแบบ  
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องค์ประกอบท่ี ……1….…  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 
     กฎ  นโยบายของรัฐบาล หรือ มติคณะรัฐมนตรี หรือการบูรณาร่วมกันหลายหน่วยงาน ( Function Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ปูองกันรักษาพื้นที่ปุา 
ที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
2. ฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกิจปุาไม้ 
และปุาเศรษฐกิจจาก   
ปุาปลูก และการส่งเสริม
ชุมชนในเมือง/ชุมชน 
ชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว 

 แผนฯ 12 1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้ของ    
   ประเทศ 

1.1 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ – ส ารวจจากภาพถ่าย 
ดาวเทียม 

3,735,882.57 
ไร ่

(ภาพถ่ายดาวเทียม 
ปี 57-58) 

3,744,931.43 
ไร ่

(ภาพถ่ายดาวเทียม 
ปี 58-59) 

3,753,592.59 
ไร ่

(ภาพถ่ายดาวเทียม 
ปี 59-60) 

 

ค าอธิบาย  พิจารณาจากพื้นที่ปุาไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุร ี

 นิยามพื้นท่ีปุาไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ปุาไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็น
ผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีปุาไม้ โดยไม่รวมถึง 
สวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ปุาไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ปุาไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพื้นที่  
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ปุาไม้ 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

  ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมปุาไม้จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 

 เปูาหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพ้ืนท่ีปุาไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ปุาเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ปุาเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ปุาชายเลนเพิ่มจาก 
1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนท่ีปลูกและฟื้นฟูปุาต้นน้ าเพิ่มขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

3,707,354.17 ไร ่
พื้นที่ปุา (ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 57-58) 

3,744,802.20 ไร่ 
พื้นที่ปุา (ภาพถ่ายดาวเทียม ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 

3,782,250.22 ไร่ 
พื้นที่ปุา (ภาพถ่ายดาวเทียมผลการด าเนินงาน 

ที่ดีท่ีสุดในรอบ 3ปี คือ ปี 59-60) 
   

 

เง่ือนไข  ให้น าผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2561 (ออกผลในเดือน มี.ค. 62) มาใช้ในการประเมินของปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม ้

 

 

องค์ประกอบท่ี ……1….…  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 
     กฎ  นโยบายของรัฐบาล หรือ มติคณะรัฐมนตรี หรือการบูรณาร่วมกันหลายหน่วยงาน ( Function Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ปูองกันรักษาพื้นที่ปุา 
ที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
2. ฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกิจปุาไม้ 
และปุาเศรษฐกิจจาก   
ปุาปลูก และการส่งเสริม
ชุมชนในเมือง/ชุมชน 
ชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว 

 แผนฯ 12 1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้ของ    
   ประเทศ 

1.2 พื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
 

61.875 ไร่ 
 

484.53 ไร่ 
 

1,600 ไร่ 
 

 

ค าอธิบาย  พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีปุาไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนท่ีโดยการด าเนินการ

ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม ้

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

1,600 ไร ่
(เปูาหมายปี 2562) 

1,680 ไร่ 
(+5 %) 

1,760 ไร ่
(+10 %) 

   
 

เง่ือนไข   - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม ้

 

 

องค์ประกอบท่ี ……1….…  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 
     กฎ  นโยบายของรัฐบาล หรือ มติคณะรัฐมนตรี หรือการบูรณาร่วมกันหลายหน่วยงาน ( Function Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ปูองกันรักษาพื้นที่ปุา 
ที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
4. แก้ไขปัญหาราษฎรใน 
พื้นที่ปุาไม้อย่างเป็นระบบ 
และเป็นธรรม 
5. บูรณาการและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 แผนฯ 12 2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดิน    
   และฐานข้อมูลปุาไม้ (One Map) 

- - 257 ระวาง  

ค าอธิบาย  การตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) เพื่อเตรียมก าหนดเป็น
กฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม พรบ.ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้  

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดปุาอื่นใดเป็นปุาสงวนแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพปุาไม้ ของปุาหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง 
ซึ่งต้องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตปุาที่ก าหนดเป็นปุาสงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนปุาสงวนแห่งชาติปุาใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ 
เพิกถอนบางส่วนให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

 พิจารณาความส าเร็จการตรวจสอบแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ตามกฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนท่ี 
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและได้รับการจัดเก็บในระบบ 
ภูมิสารสนเทศ โดยด าเนินการในพ้ืนท่ีแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ปุา รวม 10,000 ระวาง และการยกร่างกฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาติพร้อมแผนท่ีแนบท้าย 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม ้

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

  - 144 ระวาง 
  - ร่างกฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาต ิ
  - พร้อมแผนท่ีแนบท้าย ร้อยละ 60 

- 162 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาต ิ
- พร้อมแผนท่ีแนบท้าย ร้อยละ 80 

- 180 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาต ิ
- พร้อมแผนท่ีแนบท้าย ร้อยละ 100 

   
 

เง่ือนไข   - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม ้

 

 

องค์ประกอบท่ี ……2….…  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการ  
     บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงาน ( Agenda Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 ตัวช้ีวัด Agenda ที่รองนายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรีก าหนด 

3. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการ   
3. ปุาไม้เพื่อความยั่งยืน   
3. 3.1 โครงการครูปุาไม้ด้านการฟื้นฟูปุา    

- - 1 โรงเรียน  

ค าอธิบาย  โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
- ครูปุาไม้ด้านการฟื้นฟูปุา เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตส านึกเยาวชนด้านการฟื้นฟูปุาและการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม ้โดยมีเปูาหมาย

จ านวนโรงเรียนจ านวน 2 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี 
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิจ านวน 1 โรงเรียน 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีรายภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)  

จ านวน 1 โรงเรียน 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ร้อยละ 70 
1.4 โรงเรียน 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ร้อยละ 85 
1.7 โรงเรียน 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ร้อยละ 100 
2 โรงเรียน 

   
 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม ้

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เง่ือนไข  โรงเรียนเปูาหมายได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่เคยเกิดเขาหัวโล้น ภัยพิบัติ ดินถล่ม และน้ าปุาไหลหลากอย่างรุนแรง และอยู่ในเขตพื้นท่ีที่มีโอกาสเกิดภัยพิบัติ     
ดินถล่มและน้ าปุาไหลหลากสูง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา และศูนย์ปุาไม้เพชรบุร ี

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม ้

 

 

องค์ประกอบท่ี ……2….…  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการ  
     บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงาน ( Agenda Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 ตัวช้ีวัด Agenda ที่รองนายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรีก าหนด 

3. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการ   
3. ปุาไม้เพื่อความยั่งยืน   
3. 3.2 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย 
3. 3.2 รัฐบาล 

- 7,690-0-00 
ไร ่

3,273-1-76 
ไร่ 

 

ค าอธิบาย  การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
- รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้ง
สนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดิน
ท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 

- พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ หมายถึง ปุาสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเปูาหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ในบริเวณพื้นที่ด าเนินการ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

- วัดจากจ านวนพ้ืนท่ี (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
- การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ประเมินจากข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท้องที่ ส่งพื้นที่เปูาหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
2. กรมปุาไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพื้นที่เปูาหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม ้

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนท่ีเปูาหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นท่ีที่จะด าเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองท่ีดินเดิม(ถ้ามี) 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ด าเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 

 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ร้อยละ 70 
3,658.90 ไร่ 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ร้อยละ 85 
4,442.95 ไร่ 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ร้อยละ 100 
5,227 ไร่ 

   
 

เง่ือนไข     - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม ้

 

 

องค์ประกอบท่ี ……2….…  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการ  
     บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงาน ( Agenda Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 ตัวช้ีวัด Agenda ที่รองนายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรีก าหนด 

3. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการ   
3. ปุาไม้เพื่อความยั่งยืน   
3. 3.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหาร 
3. 3.2 จัดการปุาชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน 

- - -  

ค าอธิบาย  การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
- ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการเร่งรัดขยายการจัดตั้งปุาชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยด าเนินการส่งเสริมให้ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้า

มีส่วนร่วมในการจัดการ ปุาชุมชน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระส าคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยปุาชุมชน 
เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 

- ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน์) เห็นความส าคัญของการด าเนินการดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ กรมปุาไม้ 
เร่งด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการปุาชุมชนและ
กฎหมายปุาชุมชน เพื่อการบริหารจัดการปุาชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและเกิดความยั่งยืนตลอดไป 

-  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักจัดการปุาชุมชนจึงก าหนดให้มี
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ บรรจุหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการปุาชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผน
ปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของส านักจัดการปุาชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม ้

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ร้อยละ 70 
245 คน 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ร้อยละ 85 
297.50 คน 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ร้อยละ 100 
350 คน 

   
 

เง่ือนไข  ผู้ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการปุาชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน หมายถึงบุคคลดังนี ้
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผนโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ดังนี ้
    1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเครือข่ายปุาชุมชนเพื่อพิทักษ์ปุาระดับอ าเภอ จ านวน 6 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 300 คน 
    1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายปุาชุมชนเพื่อพิทักษ์ปุาระดับอ าเภอ จ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 50 คน 
2. เจ้าหน้าท่ีทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและได้รับการบริการความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการปุาชุมชนและกฎหมาย 
1. ปุาชุมชน ท้ังในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ บอร์ดนิทรรศการ รับฟังการบรรยาย เป็นต้น 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจัดการปุาชุมชน ศูนย์ปุาไม้เพชรบุรี ศูนย์ปุาไม้ประจวบคีรีขันธ ์

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม ้

 

 

องค์ประกอบท่ี ……2….…  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการ  
     บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงาน ( Agenda Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 ตัวช้ีวัด Agenda ที่รองนายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรีก าหนด 

3. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการ   
3. ปุาไม้เพื่อความยั่งยืน   
3. 3.4 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับ 
3. 3.4 ชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) จัดตั้ง 
. 3. 3. เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบลต้นแบบ2  

- - -  

ค าอธิบาย  โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 
- การจัดท าโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล)เป็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 18 
กันยายน 2561 ลงมติว่า 
1)  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2)  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีมีความพร้อมและ

มีศักยภาพให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีปุาไม้ในภาพรวมของประเทศและเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงการปลูกปุาในพ้ืนท่ี 
เขาหัวโล้นและพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

- สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธ์ุไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธุ์ดีให้กับชุมชนที่มีศักยภาพและมีความต้องการที่จะด าเนินการเพาะช า
กล้าไม้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยด าเนินการ ดังนี ้

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม ้

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 1.  ส ารวจชุมชนที่มีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  
2.  คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธ์ุดีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาเมล็ดไม้มีค่าสายพันธ์ุดีแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่จากส านักวิจัยและพัฒนาปุาไม้ให้การสนับสนุน/จ าหน่ายให้ชุมชนที่สนใจในราคาทุน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการปลูกว่าต้นไม้ที่ปลูกเป็นสายพันธ์ุ 
ที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่สนับสนุนนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธุ์ใด 

3.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธ์ุ โดยการเพาะเมล็ด การปักช า หรืออ่ืนๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นท่ีปรึกษาให้
ความรู้ในการขยายพันธ์ุไม้แต่ละชนิด 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ร้อยละ 70 
17.5 ชุมชน 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ร้อยละ 85 
21.25 ชุมชน 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ร้อยละ 100 
25 ชุมชน 

   
 

เง่ือนไข               - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี , สถานีเพาะช ากล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี , สวนปุาท่องเที่ยว , สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสถานีเพาะช ากล้าไม ้
จังหวัดสมุทรสาคร 

 


