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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1. ระดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มีส่วน
ราชการหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส า เร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 – เดือนกันยายน 65) จ านวนจุดความร้อน 
(Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 
 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พ้ืนท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่วประเทศ 
 พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบนิเวศ
อ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรม
ป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
 จุดความร้อน (Hotspot) 
    - จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ที่ท าการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการ
ส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    - พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเนื้อที่ท้ังหมด 73.37 ล้านไร่ ดังนี้ 
          1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ป่า เนื้อที่ 62.85 ล้านไร่ 
          2) พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เนื้อท่ี 10.52 ล้านไร่ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี (พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เกิด Hotspot ในจังหวัดเพชรบุรี 259 จุด เกิด Hotspot ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12 จุด รวม 271 จุด 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspots) 
ไม่เกิน 310 จุด 

(ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่าเฉลีย่จุด
ความร้อน 

ปี 2562-2564) 

จุดความร้อน (Hotspots) 
ไม่เกิน 275 จุด 

(ลดลงร้อยละ 20 เทียบกับค่าเฉลีย่จุด
ความร้อน 

ปี 2562-2564) 

จุดความร้อน (Hotspots) 
ไม่เกิน 241 จุด 

(ลดลงร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉลีย่จุด
ความร้อน 

ปี 2562-2564) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

15 25 จุด 100 คะแนน 15 คะแนน 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
- จัดท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 90 กิโลเมตร 
- จ้างเหมาพนักงานดับไฟป่าสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจังหวัดเพชรบุรี จ านวน  15 คน 
- ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
- ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี 
- ประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการป้องกันการเกิดไฟป่า 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : พ้ืนที่ที่เกิดไฟป่าทุรกันดาร อยู่บนภูเขา 
 
หลักฐานอ้างอิง : ระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียมเว็บไซต์ 
https://wildfire.forest.go.th/firemap/index.html 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2. ระดับความส าเร็จของงานบ ารุงรักษาป่า (บ ารุงป่าใช้สอย)    
ค าอธิบาย : 
 งานบ ารุงรักษาป่า (บ ารุงป่าใช้สอย) งานโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมายถึง การบ ารุงป่าใช้สอยตามอัตราราคา
งานต่อหน่วยไรล่ะ 950 บาท เป็นการบ ารุงป่าใช้สอยปีท่ี 2-6 เป็นการด าเนินงานตามหลักวิชาการประกอบด้วยงานซ่อมทางตรวจการ เฝ้า
ระวังไฟป่า ลาดตระเวนแปลงปลูกป่า ท าการก าจัดวัชพืช ปลูกซ่อม พรวนดิน พูนโคน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี มีพ้ืนท่ีเป้าหมาย จ านวน 450 ไร่ คือ 
   1. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บน้ าหุบตาหวัด อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 250 ไร่ 
   2. โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 150 ไร่ 
   3. โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 50 ไร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบตัิงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ในการ
จัดเวรยามลาดตระเวนแปลง ปลูกป่า/   
เฝ้าระวังแปลงปลูกป่า/ซ่อมทาง        
ตรวจการณ ์

ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเ งิน (Action Plan) 
ดายวัชพืช/พรวนดิน/พูนโคน/ใส่ปุ๋ย 

ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ปลูก
ซ่อม/ดายวัชพืชครั้งที่ 2 /นับอัตราการ
รอดตายของแปลงปลูกป่า 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จของ
งานบ ารุงรักษาป่า  
(บ ารุงป่าใช้สอย)    

15 ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบตัิงาน
และแผนการใช้จ่ายเงิน (Action 
Plan) ปลูกซ่อม/ดายวัชพืชครั้งท่ี 
2 /นับอัตราการรอดตายของ
แปลงปลูกป่า จ านวน 450 ไร่ 

100 คะแนน 15 คะแนน 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
งานบ ารุงป่าใช้สอย 
1.1 งานจัดเวรยามลาดตระเวนแปลงปลูกป่า (จัดเวรยามลาดตระเวนแปลงปลูกป่า/เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า/การซ่อมทาง
ตรวจการณ์) 
1.2 ดายวัชพืช พรวนดิน หรือพูนโคนต้นไม้ 
1.3 ปลูกซ่อม/นับอัตราการรอดตาย (ขนส่งกล้าเข้าแปลงปลูกป่า/ปลูกซ่อมทดแทนต้นไม้ที่ตาย/ใส่ปุ๋ย/ตรวจนับอัตราการ
รอดตาย) 
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ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
- การขนส่งกล้าไม้เข้าถึงพ้ืนที่ได้ค่อนข้างสะดวก 
- ความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์และแรงงาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : สภาพภูมิอากาศ 
 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณกิจกรรมบ ารุงป่าใช้สอย 
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( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 3. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 
ค าอธิบาย : 
 การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสทิธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย 
ตลอดจนในท่ีดินทีไ่ด้รบัอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกดิการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ 
ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดลุของระบบนิเวศ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี มีพ้ืนท่ีเป้าหมาย จ านวน 790 ไร่ ประกอบด้วย 
    1) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมย้างพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 490 ไร ่
    2) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จ านวน 200 ไร ่
    3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
       3.1) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 40 ไร่ 
       3.2) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน จ านวน 60 ไร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

750 ไร่ 
ร้อยละ 95 ของแผนปี 65 

790 ไร่ 
ตามแผนปี 65 

831 ไร่ 
ร้อยละ 105 ของแผนปี 65 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

15 790 ไร่ 75 คะแนน 11.25 คะแนน 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
     ตรวจสอบรับรองผลการปลูกหรือบ ารุงรักษาต้นไม้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
จ านวน 14 ราย เนื้อที่ 200 ไร่ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม จ านวน 4 ราย เนื้อที่ 40 ไร่ 
แจกกล้าไม้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน จ านวน 4 ราย เนื้อท่ี 60 ไร่ และเกษตรกร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 35 ราย 
เนื้อท่ี 490 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
     บันทึกการตรวจสอบรับรองผลการปลูกหรือบ ารุงรักษาต้นไม้ โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจและกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม ทะเบียนแจกจ่ายกล้าไม้โครงการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน
และกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 
ค าอธิบาย : 
1. ป่าชุมชน คือ พ้ืนท่ีป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ไดร้ับอนุมัติใหจ้ดัตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกบัรัฐ
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่า
ชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 
2. เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี จ านวน 2 ป่าชุมชน  
3. แผนจัดการปา่ชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนท่ีชุมชนร่วมกันจดัท าขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
4. การเพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชน หมายถงึ การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
5. การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการ
จัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบรเิวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1 ป่าชุมชน 
 

2 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงานปี 65) 

2 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 2565 ร้อยละ 5) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่า
ชุมชน 

15 2 ป่าชุมชน 75 คะแนน 11.25 คะแนน 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 ประสานงาน และด าเนินการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนให้กับชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
 สนับสนุน และให้ค าแนะน าชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายจัดท าเอกสารในการยื่นขอจัดตั้งป่าชุมชน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 5. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ค าอธิบาย : 
 ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่    
ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นทีด่ าเนินการป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้ าเค็ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 กิจกรรมที่ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้ าเค็ม เพื่อน าไปใช้ในการจัด
ระเบียบที่ดินท ากินให้ชุมชน จ านวน 3,000 ไร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2,700 ไร ่
ร้อยละ 90 ของแผนงานปี 65 

 

2,850 ไร ่
ร้อยละ 95 ของแผนปี 65 

3,000 ไร่ 
ร้อยละ 100 ของแผนปี 65 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
ได้รับการจัดระเบียบเพ่ือจัดที่ดิน
ท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 
 

10 4,657-2-12 ไร่ 100 คะแนน 10 คะแนน 

 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 ร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) หรือคณะท างานในการจัดระเบียบเพ่ือจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชน โดยร่วมด าเนินการ ส ารวจ ตรวจสอบ เพ่ือจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือด าเนินการเพ่ือการเตรียมการท าข้อมูลใช้
เป็นข้อมูลในการจัดระเบียบการใช้ที่ดินต่อไป 
 เมื่อด าเนินการจัดระเบียบเพ่ือจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนครบตามเป้าหมายแล้ว หากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ ให้
สามารถร่วมกับ คทช.จังหวัด ด าเนินการจัดระเบียบฯ ในพ้ืนที่เป้าหมายอื่นใดที่อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบได้ 
 หากครบ 3 ไตรมาสแล้ว กรมท่ีดินยังไม่มีแผนที่จะด าเนินการจัดที่ดินในพ้ืนที่เป้าหมายตามที่กรมป่าไม้ก าหนด และไม่มี
พ้ืนที่เป้าหมายอ่ืนใดในพ้ืนที่รับผิดชอบที่จะด าเนินการจัดระเบียบเพ่ือจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนให้ด าเนินการจัดท าข้อมูล
ราษฎรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ต่อไป 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
  กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2558 เรื่อง การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม กิจกรรมหลักจัดการที่ดิน     
ป่าไม้ในระดบัพื้นท่ี กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
  หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.1/2198 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงิน (ปม.2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.3/17331 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แผนปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบ
เพ่ือจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 

ตัวช้ีวัดที่ : 6. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ : จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่) 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 
 กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยปา่ไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจดัท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้   
ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพื่อส ารวจและวิเคราะหส์ถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไมเ้ป็น 
มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจดัการป่าไม้ของประเทศให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 
 พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทาง 
ทะเลและชายฝั่ง 
 นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่
สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพื้นท่ีป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนท่ีที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลติ
หลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
 จ านวนพื้นที่ป่าไมส้ ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี (ภาพถ่าย 
ดาวเทียมปี 2564 : ผลการแปลปี พ.ศ. 2562-2563) หน่วย : ไร ่
 รวม                                                     3,824,813.02 

            - จังหวัดเพชรบุรี                                      2,224,237.59  
            - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                             1,554,004.65 
            - จังหวัดสมุทรสงคราม                                    19,559.51 
            - จังหวัดสมุทรสาคร                                       27,011.27 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
เป้าหมายปี 2565 

 
ผลการด าเนินงาน 

3,824,813.02 ไร ่
 

3,820,768.07 ไร ่

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

สัดส่วนพื้นทีส่ีเขียวพื้นที่เปน็ปา่
ธรรมชาติ : จ านวนพืน้ทีป่่าไม้-
ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ไร่) 

- 3,820,768.07 ไร ่ - - 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 

   เพ่ือส ารวจและจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2563 ที่เป็นมาตรฐานและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   เพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นปัจจุบัน สามารถรองรับและสนับสนุนการจัดท านโยบายในการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ 
   เพ่ือใช้ติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
     การจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มี
อยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการจัดท าแผนที่ป่าไม้ของประเทศไทยให้อยู่ในระบบสานสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือรองรับ
และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ส าหรับติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 7. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย-เข้าครอบครอง (ไร่) 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการปอ้งกันการบุกรุกทาลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพื้นทีป่่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรอื 
เจ้าหน้าท่ีผูต้รวจยดึ ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มาตรา 25 พระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นปา่สงวนแห่งชาต ิและรัฐมนตรไีด้แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี ้
   (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรอื
เหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผดิตามพระราชบญัญัตินี ้
   (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผดิต่อพระราชบัญญตัินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให ้
   (3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบตัิตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผดิหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแตห่าตัว
ไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้ปฏบิัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกลา่วและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่าย
นั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีนาทรัพย์สินท่ียึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น 
และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพยส์ินนั้นโดยอนุโลม 
   (4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรอืบรรเทาความเสยีหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน ในปี 2565 
1. ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าท าหนังสือแจ้งใหส้ านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุก
สาขาทราบถึงกระบวนการด าเนินงานตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
การตรวจสอบ ข้ันตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 ขั้นตอนท่ี 3 การรื้อถอน และขั้นตอนท่ี 4 การช าระเงิน โดยในการจัดท าตัวช้ีวัด 
ขั้นตอนท่ีจะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานตัวช้ีวัด คือ ข้ันตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริม่นับค่าเปา้หมาย 
พื้นที่เป็นขั้นตอนการด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เป็นผู้ด าเนินการ ภายใต้ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ รายงานส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเพื่อรวบรวมสรุป และติดตามการปฏิบัติงาน 
2. ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการด าเนินการให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตามแบบ
รายงานฉบับใหม่ (แบบ สปฟ. 01) ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ info.forest.protect@gmail.com และส่งรายงานประจ าเดือนให้กรมป่า
ไม้ทราบภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป และให้รายงานปญัหา อุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไข เพื่อพิจารณาให้การด าเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไวต้่อไป 
3. ฝ่ายแผนงานด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ท าหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินการ เพื่อน ามาสรุปข้อมูลเป็นรายจังหวัด และรายงานผลการด าเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้ 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
เป้าหมายปี 2565 

 
ผลการด าเนินงาน 

140 ไร ่
 

142-2-49 ไร ่

 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับ
การป้องกันการบุกรุก
ท าลาย-เข้าครอบครอง (ไร่) 

- 142-2-49 ไร่ - - 

 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ด าเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.42/23645 
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาป่า
สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : หน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด กอ.รมน. นายอ าเภอท้องที่ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- การด าเนินการเข้าครอบครองตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต้องประสานกับ
หน่วยงานภายนอกท าให้ด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนด 
- งบประมาณในการด าเนินการเข้าครอบครองตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
หลักฐานอ้างอิง : การรายงานผลของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.1 (โป่งคา) 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 8. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค าอธิบาย :  
 เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารกรม ในการก ากับ ตดิตาม ความก้าวหนา้ เพื่อประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานท่ีก าหนดไวภ้ายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกจิ 
นโยบายของกรมปา่ไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานจะตอ้งด าเนินการในปีงบประมาณ 
 สูตรการค านวณ 
      ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย              
                                                   งบประมาณประจ าปีของส านกั 
                                                  
                                 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของส านัก 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 ร้อยละ 100 100 คะแนน 15 คะแนน 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 
สาขาเพชรบุรี มีกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
สิ่งแวดล้อม และภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น 34 กิจกรรม มีร้อยละการด าเนินงานดังนี้ 
                            ชื่อกิจกรรม/โครงการ                                                    ร้อยละผลการด าเนินงาน 
1. ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้                                               100 
2. จดัการที่ดินป่าไม ้                                                                                         100 
3. จัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ                                       100 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ                   100 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า       100 
6. บ ารุงรักษาป่า (งานบ ารุงรักษาป่า)                 99.99 
- บ ารุงรักษาป่า (งานโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ)               100 
- บ ารุงรักษาป่า (งานบริหารจัดการงานวิจัย)                                                        100 
7. เพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (งานเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว)      100 
- เพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (งานส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ)              100 
8. โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะช ากล้าไม้                                                         100 
9. พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ                                    100 
10. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ                                    100 
11. อ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ                                                         100 
12. เพ่ิมศักยภาพการจัดการงานป่าไม้                                                         100 
13. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                         100 
14. บริหารจัดการงานวิจัย                                                                   100 
15. บริการด้านการอนุญาต                                                                  99.99 
16. พัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า                                                          100 
17. ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน                                                          100 
18. พัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ                                                100 
19. เครือข่ายชุมชนฟ้ืนฟูป่า                                                                     100 
20. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้                                         100 
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
21. เก็บรวมรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นก าเนิด (ROO) ตามกฎ AEC           100 
22. โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ                                                           100 
23. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม       100 
24. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม                                                100 
25. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน                                                                               100 
26. การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                      100 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
27. บริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                                             100 
28. รุกขกร                                                                                       100 
29. ผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)                                                                  100 
- ผลิตกล้าไม้ (งานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ)                                             100 
- ผลิตกล้าไม้ (งานส านักเศรษฐกิจการป่าไม้)                                              100 
30. บริหารงานคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัด               100 
31. ตรวจสอบพื้นท่ีเพ่ือจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ                         100 
- ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ                 100 
32. จัดระเบียบเพื่อจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ                          100 
33. โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ                                               100 
34. โครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่                100 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( .......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 9. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ค าอธิบาย :  
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนีไ้ม่รวมเงินงบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมของสว่นราชการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณ
รายจา่ยภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไดร้ับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวา่งปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจา่ยลงทุนไปรายจา่ยประจ า) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
แล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
                               จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใชจ้่ายได้จริง ของส านัก 
            จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-4)** ของส านัก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95  ร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 

15 ร้อยละ 100 100 คะแนน 15 คะแนน 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 
สาขาเพชรบุรี ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 34,429,302 บาท ใช้จ่ายจริง 34,429,129.48 บาท 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของหน่วยงาน 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 

X 100 


