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สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙  สาขาปราจีนบุรี  กรมป่าไม้ 

 

 

 
วิสัยทัศน ์  
 บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม  และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ  

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 
 

พันธกิจ 
 ป้องกัน และรกัษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้  เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร  ระบบ  กลไก  และข้อมูลในการบริหารจัดการ  รวมทั้งการ
บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และปา่เศรษฐกิจจากป่าปลูก  และการสง่เสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็นพ้ืนที่ 
สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจยัเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการส่งเสริมการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 

กรมป่าไม้ 
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วิสัยทัศน ์
 เป็นหน่วยงานหลักในการบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไม้  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 

  
พันธกิจ 
 ป้องกันรักษาป่า 
 จัดการที่ดินป่าไม้ 
 ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
 ส่งเสริมการปลกูป่าในเชิงเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตร และอ่ืนๆ 
 พัฒนาการอนุญาต และการบริการ 
 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการกําหนด

มาตรฐานและการรับรอง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 การควบคุมป้องกันการบุกรุกทําลายป่า 
 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยการมีส่วนร่วมเพ่ือบรรเทาภาวะวิกฤตโลกร้อน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารจัดการเชิงรุก 
 

 

 

 

 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙  สาขาปราจีนบุรี 
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ตัวช้ีวัด  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี ๑  ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 

๑.๑ ความสําเร็จของการเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ
    ๑.๑.๑ จํานวนพ้ืนท่ีป่าไม้ (สํารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้
    ๑.๑.๒ จํานวนพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๑.๒ ความสําเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้
องค์ประกอบท่ี ๒  ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์  แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  นโยบายเร่งด่วน  หรือภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  หรือการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda  Base) 

๒. ระดับความสําเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความยั่งยืน  
    ๒.๑ โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
    ๒.๒ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมาย
          ป่าชุมชน 

ส่วนจัดการป่าชมุชน

    ๒.๓ โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีสําหรับชุมชน (เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
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1 
           

 
 
 

 
องค์ประกอบที่ ๑   ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน  งานประจํา  งานตามหน้าที่ปกติ  หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  งานตามกฎหมาย  กฎ  นโยบาย   
      ของรัฐบาล  หรือมติคณะรฐัมนตรี  หรือการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Function  Base) 
 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data) หมายเหตุ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๑. ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือ
ให้คงอยู่และยั่งยืน 
๒. ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่า
เศรษฐกิจจากป่าปลูก และการ
ส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชน 
ชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว 

 แผนฯ ๑๒ ๑.๑ ความสาํเร็จของการเพิ่มจาํนวนพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศ 
    ๑.๑.๑ จํานวนพื้นที่ป่าไม้-สํารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

 
๒.๗๐  
ล้านไร่ 

 

 
๒.๗๐ 
ล้านไร่ 

 
๒.๗๓ 
ล้านไร่ 

 

คําอธิบาย   พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สําหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทําข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้  หมายถึง  พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจําแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้น

ปกคลุม  เป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๑๒๕ ไร่  และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จําแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้  
โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส  หรือ  พื้นที่ที่มีต้นไม้  แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดําเนินการไม่ใช่เนื้อไม้  ได้แก่  พื้นที่วนเกษตร  สวนผลไม้  สวนยางพารา  และ
สวนปาล์ม 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

กรมป่าไม้ 
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2 
           

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data) หมายเหตุ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

  การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้  โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด  มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อดําเนินแล้วเสร็จ  ซึ่งมีการนําไปใช้ประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 

 ข้อมูลสําหรับการประเมินผล  โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
 เป้าหมายแผนฯ ๑๒ คือ  สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ  แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  ร้อยละ ๑๕ พื้นที่ป่า

ชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ ล้านไร่ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่  พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ําเพิ่มขึ้น 
เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต่ํา
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง
(๑๐๐) 

๒,๖๘๗,๗๘๔.๖๔ ไร่
Interval – ร้อยละ ๑ 

๒,๗๑๔,๙๓๓.๙๘ ไร่
พื้นที่ป่า (ภาพถ่ายดาวเทียมค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี)

๒,๗๔๒,๐๘๓.๓๒ ไร่
Interval + ร้อยละ ๑ 

 

เงื่อนไข  ให้นําผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ออกผลในเดือน มี.ค. ๖๒) มาใช้ในการประเมิน ของปี ๒๕๖๒ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  นายสมประสงค์  โกอินต๊ะ  ช่างสํารวจ 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data) หมายเหตุ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๑. ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือ
ให้คงอยู่และยั่งยืน 
๒. ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่า
เศรษฐกิจจากป่าปลูก และการ
ส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชน 
ชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว 

 แผนฯ ๑๒ ๑.๑.๒ พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
       - ส่งดําเนินคดี 
 
 
      - เข้าครอบครอง 

๔,๑๗๖.๒๑๕ 
ไร่ 
 

๑๔๔.๖๘ 
ไร่ 
 

 

๑,๘๖๙.๒๔ 
ไร่ 
 

๓๕๑.๙๘ 
ไร่ 

๑,๘๔๕.๗๖ 
ไร่ 
 

๒,๗๖๗.๗๔ 
ไร่ 

 

คําอธิบาย   พิจารณาจากผลการดําเนินงานของจํานวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
 จํานวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จํานวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่โดยการ

ดําเนินตามมาตรา ๒๑ และ มาตรา ๒๒ แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ/หรือ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ดําเนินการ
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- มาตรา ๒๑ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๖ ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้น

การกระทําใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
- มาตรา ๒๒ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่  หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไป

จากสภาพเดิม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําความผิดทําลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทําให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม 
แล้วแต่กรณีถ้าผู้กระทําความผิดไม่ปฏิบัติตามหรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทําความผิด  หรือเพื่อป้องกัน  หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ  พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
กระทําดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี  และผู้กระทําความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป  ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทําการ
เสียเองนั้น 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data) หมายเหตุ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 - มาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  เมื่อได้กําหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุและรักษาป่า
สงวนแห่งชาตินัน้แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทําใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ

กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทําผิดต่อพระราชบัญญัตินี้  รื้อถอนแก้ไขหรือทําประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย  หรือสิ่งที่ทําให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ภายในเวลาที่กําหนดให้ 
(๓) ยึด ทําลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทําประการอื่น  เมื่อผู้กระทําผิดไม่ปฏิบัติตาม (๒) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทําผิดหรือรู้ตัวผู้กระทําผิดแต่หาตัวไม่พบ  ถ้าพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น  ให้ผู้กระทําผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด  หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นํา
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น  และให้นําความในมาตรา ๑๓๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

(๔) ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร  ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต่ํา
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง
(๑๐๐) 

 - ส่งดําเนินคดี             ๑,๖๐๐        ไร่
 - เข้าครอบครอง             ๕๐๐        ไร่ 

- ส่งดําเนินคดี             ๑,๖๘๐        ไร่
- เข้าครอบครอง             ๕๒๕        ไร่ 

- ส่งดําเนินคดี             ๑,๗๖๐        ไร่ 
- เข้าครอบครอง             ๕๕๐        ไร่ 

 

เงื่อนไข  วัดผลการดําเนินงานรวม ๓ กรม  ได้แก่  กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  นายเสรี  เกาะดี  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data) หมายเหตุ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๑. ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือ
ให้คงอยู่และยั่งยืน 
๔. แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่
ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็น
ธรรม 
๕. บูรณาการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 แผนฯ ๑๒ ๑.๒ ความสาํเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐาน
    ข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

- - ๒๓๐
ระวาง 

 

คําอธิบาย   การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) เพื่อเตรียม
กําหนดเป็นกฎหมาย  เป็นการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนี้ 

 มาตรา ๖ วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพป่าไม้  ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ให้กระทําได้โดยออก
กฎกระทรวง  ซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่กําหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้น  แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 มาตรา ๗ “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้กระทําได้โดยออกกฎกระทรวง  และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง  
หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง  หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 พิจารณาความสาํเร็จการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผน
ที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  ในมาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) เพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและได้รับการจัดเก็บ
ในระบบภูมิสารสนเทศ  โดยดําเนินการในพื้นที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  จํานวน ๑,๒๒๑ ป่า  รวม ๑๐,๐๐๐ ระวาง  และการยกร่างกฎหมายกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ
พร้อมแผนที่แนบท้าย 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data) หมายเหตุ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต่ํา
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง
(๑๐๐) 

 -  ๒๑๐  ระวาง
 -  ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
    พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ ๖๐ 

-   ๒๒๐  ระวาง
-  ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
   พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ ๘๐ 

-   ๒๓๐  ระวาง
-  ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
   พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ ๑๐๐ 

 

เงื่อนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  นายสมประสงค์  โกอินต๊ะ  ช่างสํารวจ 
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องค์ประกอบที่ ๒   ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์  แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  นโยบายเร่งด่วน  หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)   
     

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data) หมายเหตุ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

  ๒.๑ โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
 

- - -  

คําอธิบาย  ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตสํานึกเยาวชนด้านการฟื้นฟูป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยมี
เป้าหมายจํานวนโรงเรียนจํานวน ๕ โรงเรียน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม  ดังนี้ 
(๑) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวน ๑ โรงเรียน 
(๒) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่รายภาค (ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) จํานวน    

๔ โรงเรียน 
เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต่ํา
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง
(๑๐๐) 

ดําเนินการตามผลผลิต ได้ร้อยละ ๗๐
๓ โรงเรียน 

ดําเนินการตามผลผลิต ได้ร้อยละ ๘๕
๔ โรงเรียน 

ดําเนินการตามผลผลิต ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
๕ โรงเรียน 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data) หมายเหตุ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

เงื่อนไข  โรงเรียนเป้าหมาย  ได้แก่  โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเกิดเขาหัวโล้น  ภัยพิบัติ  ดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากอย่างรุนแรง  และอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีโอกาส
เกิดภัยพิบัติดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากสูง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  นายเทียนชัย  ตรีชิต  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data) หมายเหตุ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

  ๒.๒ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหาร
      จัดการปา่ชมุชนและกฎหมายป่าชุมชน 
 

- - -  

คําอธิบาย   ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการเร่งรัดขยายการจัดตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  โดยดําเนินการส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน  ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชมุชน  พ.ศ. ...  ซึ่งมีสาระสําคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยป่า
ชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  จัดการ  บํารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการ  ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 
  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เห็นความสําคัญของการดําเนินการดังกล่าว  จึงมีนโยบายให้  กรมป่าไม้เร่ง
ดําเนินการสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ให้แก่ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการป่าชุมชนและ
กฎหมายป่าชุมชน  เพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและเกิดความยั่งยืนตลอดไป 
 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สํานักจัดการป่าชุมชนจงึ
กําหนดให้มีการสร้างความรู้  ความเข้าใจ  บรรจุหัวข้อการบรรยาย  เรื่อง “การบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  ตาม
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ในความรับผิดชอบของสํานักจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในเรื่องดังกล่าว 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data) หมายเหตุ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต่ํา
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง
(๑๐๐) 

ดําเนินการตามผลผลิต ได้ร้อยละ ๗๐
๑๑๙ ราย 

ดําเนินการตามผลผลิต ได้ร้อยละ ๘๕
๑๔๔ ราย 

ดําเนินการตามผลผลิต ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๗๐ ราย 

 

เงื่อนไข  ผู้ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมขน  หมายถึงบุคคลดังนี้ 
๑. ผู้ผ่านการฝึกอบรม  ประชุมสัมมนา  ตามแผนโครงการฝึกอบรม  ประชุมสัมมนา  ตามแผน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในความรับผิดชอบของสํานักจัดการป่า

ชุมชน  ดังนี้ 
๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่าระดับอําเภอ 
๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่าระดับจังหวัด 
๓) จัดฝึกอบรมราษฎรหลักสูตร  วนเกษตร 
๔) จัดฝึกอบรมหลักสูตร  เยาวชนนักอนุรักษ์ 
๕) จัดฝึกอบรมหลักสูตร  วิถีคนวิถีป่า 
๖) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ  หลักสูตร  สร้างป่าพัฒนาเมือง 

๒. เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและได้รับการบริการความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและ
กฎหมายป่าชุมชน  ทั้งในรูปแบบเอกสารเผยแพร่  บอร์ดนิทรรศการ  รับฟังการบรรยาย  เป็นต้น 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  นางสาวเกศินี  รัตนชล  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data) หมายเหตุ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

  ๒.๓ โครงการส่งเสริมผลิตกลา้ไม้พันธุ์ดีสําหรับชุมชน
      (เรือนเพาะชาํชุมชน/ตําบล) 
 

- - -  

คําอธิบาย  การจัดทําโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีสําหรับชุมชน (เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล) เป็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่     
ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม  ในการดําเนินการเพาะชํากล้าไม้  เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ ลงมติว่า 
๑) เห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ  และให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง 

เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย  ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
๒) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณากําหนดแนวทางในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมี

ศักยภาพให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศและเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน  ทั้งนี้  ให้พิจารณาถึงการปลูกปา่ในพื้นที่เขาหัวโล้น
และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมด้วย  โดยให้พิจารณากําหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

   สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธุ์ดีให้กับชุมชนที่มีศักยภาพและมีความต้องการที่จะดําเนินการ  
  เพาะชํากล้าไม้ด้วยตนเอง  เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า  โดยดําเนินการ  ดังนี้ 
๑) สํารวจชุมชนที่มีความพร้อม  ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชํากล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
๒) คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธุ์ดีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์  และจัดหาเมล็ดไม้มีค่าสายพันธุ์ดีแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่จากสํานักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ให้การสนับสนุน/จําหน่ายให้ชุมชนที่สนใจในราคาทุน  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการปลูกว่าต้นไม้ที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่ดี
และเหมาะสม  รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่สนับสนุนนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าได้มาจากต้นพันธุ์ใด 

๓) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล  ต้นแบบ  และส่งเสริมการขยายพันธุ์  โดยการเพาะเมล็ด  การปักชํา  หรืออื่น ๆ ให้กับชุมชน  โดยการเป็นที่ปรึกษา
ให้ความรู้ในการขยายพันธุ์ไม้แต่ละชนิด 
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                                                                                                                           สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๙  สาขาปราจีนบุรี  กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data) หมายเหตุ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต่ํา
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง
(๑๐๐) 

ดําเนินการตามผลผลิต ได้ร้อยละ ๗๐
๑๔ ชุมชน 

ดําเนินการตามผลผลิต ได้ร้อยละ ๘๕
๑๗ ชุมชน 

ดําเนินการตามผลผลิต ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
๒๐ ชุมชน 

 

เงื่อนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  นายเทียนชัย  ตรีชิต  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙  สาขาปราจีนบุรี  กรมป่าไม้ 

 

  

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบรุี O/S Matrix  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)

ส่ว
นอ

ําน
วย

กา
ร 

ส่ว
นป

้อง
กัน

รัก
ษา

ป่า
แล

ะค
วบ

คุม
ไฟ

ป่า
 

ส่ว
นส

่งเส
ริม

กา
ร

ปล
ูกป

่า 

ส่ว
นจ

ัดก
าร

ป่า
ชุม

ชน
 

ส่ว
นจ

ัดก
าร

ที่ดิ
น 

๑.๑ ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ
๑.๑.๑ จํานวนพื้นที่ป่าไม้ (สํารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) Functional  Base 

    
 

O 
๑.๑.๒ จํานวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครองครอบ Functional  Base  O    
๑.๒ ความสําเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูล   ป่า
ไม้ (One Map) 

Functional  Base
    

O 

๒. ระดับความสําเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความ
ยั่งยืน 
๒.๑ โครงการครปู่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 

Agenda  Base
  

O 
  

๒.๒ การสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน
และกฎหมายป่าชุมชน    

O  

๒.๓ โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีสําหรับชุมชน (เรือนเพาะชํา
ชุมชน/ตําบล)   

O
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