
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 
ตัวช้ีวัดที ่1 : จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม ตัวชี้วัดที่ 1 :  
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 
 กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม ้คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ด าเนินโครงการจัดทาข้อมลูสภาพพื้นที่ป่าไม ้ปี พ.ศ. 

2561 -2562 เพื่อส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยูใ่นปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมลูป่าไม้เป็น
มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจดัการป่าไม้ของประเทศให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เป็นจริง  

 พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้สาหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจดัท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่
สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่นอ้ยกว่า 3.125 ไร ่และหมายรวมถงึทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นท่ีป่าไม ้โดยไมร่วมถึงสวนยคูาลิปตัส หรือพ้ืนท่ีที่มีต้นไม ้แต่ประเมินได้ว่าผลผลิต
หลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก ่พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3,753,592.59 ไร่ 3,777,216.67 ไร่ 3,777,216.67 ไร่ 
   

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 

3,824,607.57 ไร่ 100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าของจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง :  ผลการด าเนินงานวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ พ.ศ. 2560 – 2561 โครงการจัดท า
ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ พ.ศ. 2560 - 2561 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 
ตัวช้ีวัดที ่2 : จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง  
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนท่ีโดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 มาตรา 25 พระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี ้

         (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทาใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือ
เหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผดิตาม 
         พระราชบัญญัตินี ้
        (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้
เสื่อมสภาพในเขตปา่สงวนแห่งชาติภายในเวลาที่   
        ก าหนดให ้
        (3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แกไ้ขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบตัิตาม (2) ไม่ปรากฏตวัผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หา
ตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ดป้ฏิบัติการ  
        อย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือ    
        ขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นาความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดย   
        อนุโลม 
        (4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอยา่งใดท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มเีหตุฉุกเฉนิ 
 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

105 ไร่ 150 ไร่ 180 ไร่ 
   

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการ
บุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง    

781.6475 ไร่ 100 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน เพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนที ่1 :  
ค าอธิบาย : 
 รัฐบาลมีนโยบายส าคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดนิท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลง
รวม โดยใหส้ิทธิอยู่อาศัยท ากินแตไ่ม่ให้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกีย่วกับสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
และส่งเสรมิการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดนิท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 

 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินน าไปจดัที่ดนิท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็น
เป้าหมายตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีที่จะ
ด าเนินการ และตรวจสอบข้อมูลแปลงท่ีดินของราษฎรผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรพัยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการจดัหาที่ดินให้ความเห็นชอบก าหนดเปน็ 
พื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนต่อไป 

 พิจารณาจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท า
กินให้ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

15,251.55 ไร่ 17,943.00 ไร่ 20,634.45 ไร่ 
   

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับ
การจัดหาทีด่ิน เพื่อน าไปจดัที่ดินท ากิน
ให้ชุมชน    

22,853-3-66 ไร่ 100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงาน 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการจัดหาที่ดินท ากินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กิจกรรมหลัก
ตรวจสอบพื้นท่ีเพ่ือจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาตในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4  : การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 1 :  
ค าอธิบาย :   
 ป่าชุมชน คือ พ้ืนท่ีป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ไดร้ับอนุมัติให้จดัตัง้เป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรฐั

ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพใน
ป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 85 หมู่บ้าน 
 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

พิจารณาอนุมัต ิ
 การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การเพิ่มจ านวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
 การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจดัท าแผนการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม 

พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการจดัท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรกัษ์และบรเิวณเพื่อการใช้
ประโยชน์และการบริหารจัดการปา่ชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ ด าเนินการตามผลผลิตได้ ด าเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ร้อยละ 120 

51 ป่าชุมชน 85 ป่าชุมชน 102 ป่าชุมชน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

85 ป่าชุมชน 75  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1604.41/5433 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่) ตัวชี้วัดที่ 1 :  
ค าอธิบาย : 
1. การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสทิธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย 
ตลอดจนในท่ีดินทีไ่ด้รบัอนุญาตจากรัฐให้ใช้  
   ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประช าชน และส่งผลต่อความสมดลุ
ของระบบนิเวศ 
2. ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นท่ี เตรียมชนิดพันธ์ุไม้ที่มคีวามเหมาะสมกับพื้นที่ และตรงกบั

ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ สอดคล้องตามหลักวิชาการ โดยมีพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมให้เลือกตามบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ที่แนบท้ายของ
โครงการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม 

3. รายละเอียดโครงการ 
1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
- สนับสนุนกล้าไมร้อบตัดฟันยาว ในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารุง 
รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว 
โดยในปีที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป, ในปีท่ี 4 เฉลี่ยร้อยละ 85 ขึ้นไป, และในปีท่ี 5 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
- สนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร ่
3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไมโ้ตเร็ว 
3.1 โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
- สนับสนุนกล้าไมโ้ตเร็ว ในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 300 ต้น/ไร่ และเงนิทุนปลูกและบ ารุง รวม 3 ปี 
เป็นเงิน 3,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว โดยในปีที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 
90 ขึ้นไป 
3.2 โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน 
- สนับสนุนกล้าไม้ 800 ต้น/ไร ่

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ ด าเนินการตามผลผลิตได้ ด าเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 50 รอ้ยละ 75 ร้อยละ 100 

350 ไร่ 525 ไร่ 700 ไร่ 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(         ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)          (     ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน 
(ไร่) 

700 ไร่ 100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     ตรวจรับรองการปลูกและจ่ายเงินอุดหนุน ตามระเบียบของโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 จ านวน 22 ราย เนื้อที่ 200 ไร่ และสนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร่ เนื้อที่ 500 ไร่ ตามโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     บันทึกการตรวจสอบรับรองผลการปลูกหรือบ ารุงรักษาต้นไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 และทะเบียนการแจกจ่ายกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้
ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


