
 
 
 
 

 
 

การประเมินสว่นราชการตามมาตรการ 
ปรบัปรงุประสทิธิภาพในการปฏบิัตริาชการ 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๙ สาขาปราจีนบรุ ี
กรมป่าไม ้

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 



 
 
 
 

การประเมินสว่นราชการตามมาตรการ 
ปรบัปรงุประสทิธิภาพในการปฏบิัตริาชการ 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๙ สาขาปราจีนบรุ ี
กรมป่าไม ้

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 



   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙  สาขาปราจีนบุรี  กรมป่าไม้ 

 

  

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุร ี
 

(.….…) รอบ ๙ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๓)        ( ... ... ) รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการดําเนนิงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน) 
(D) เป้าหมายขั้นต่ํา 

๕๐ คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

๗๕ คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
๑๐๐ คะแนน 

๑. จํานวนพื้นทีป่่าไม้ สํารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทยีม 

๒๐ ๒,๗๓๑,๓๘๓.๗๘ ไร่ ๒,๗๓๙,๐๑๙.๘๕ ไร่ มากกว่า 
๒,๗๓๙,๐๑๙.๘๕ ไร่ 

๒,๗๔๑,๘๖๙.๗๗ ไร่ ๒๐ คะแนน 

๒. จํานวนพื้นทีป่่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน
การบุกรกุทําลาย – เข้าครอบครอง 

๒๐ ๑๔๐ ไร่ ๒๐๐ ไร่ ๒๔๐ ไร่ ๒๐๑ ไร่ ๑๕.๐๘ คะแนน 

๓. จํานวนพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับ
การจดัหาทีด่ิน เพื่อนําไปจัดที่ดนิทํากินให้
ชุมชน 

๒๐ ๑,๙๕๑ ไร่ ๒,๒๔๓.๖๕ ไร่ ๒,๕๓๖.๓๐ ไร่ 
 

๑,๙๐๓.๔๙ ไร่ ๑๔.๑๙ คะแนน 

๔. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน ๒๐ ๔๓ ป่าชุมชน ๗๑ ป่าชุมชน  ๘๖ ป่าชุมชน ๗๑ ป่าชุมชน ๑๕ คะแนน 
๕. จํานวนพื้นทีป่่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ๒๐ ๕๕๐ ไร่ ๘๒๕ ไร่ ๑,๑๐๐ ไร่ ๑,๑๐๐ ไร่ ๒๐ คะแนน 

รวม ๑๐๐     ๘๔.๒๗ คะแนน 
สรุปผล ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

 
*หมายเหตุ : การคํานวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
๑. นําผลการดําเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง ๒ เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
๒. นําคะแนนที่ได้จากข้อ ๑. คูณกับน้ําหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย ๑๐๐ จะได้คะแนนช่อง (D) 
๓. ผลการดําเนินงานต่ํากว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุร ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

( ......... ) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓)            ( .... .... ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) 
 
ตัวชี้วัดที่ : ๑. จํานวนพื้นทีป่่าไม้ สํารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 
คําอธบิาย :  

 กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินโครงการจัดทําข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ เพ่ือสาํรวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือให้แผนที่ป่าไม้และฐานขอ้มูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการ
จัดการป่าไม้ ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

 พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้สําหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดทาํข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปก
คลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจาํแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้น ปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม้น้อยกว่า ๓.๑๒๕ ไร่ และ
หมายรวมถึงทุง่หญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จําแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดย
ไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรอืพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลกัของการดําเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ 
พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นตํ่า 
(๕๐ คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕ คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐ คะแนน) 

๒,๗๓๑,๓๘๓.๗๘ ไร่ 
 

๒,๗๓๙,๐๑๙.๘๕ ไร่ มากกว่า ๒,๗๓๙,๐๑๙.๘๕ ไร่ 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ 

จํานวนพ้ืนที่ป่าไม้ สํารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 
 

๒,๗๔๑,๘๖๙.๗๗ ไร ่ ๑๐๐ คะแนน 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุร ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

( ......... ) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓)            ( .... .... ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
     ผลการแปลข้อมูลสภาพป่าไม้จากภาพถ่ายดาวเทียม โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผา่นมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 
        พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร่) 
            - จังหวัดปราจีนบุรี      ๘๙๗,๓๘๑.๗๙      ไร ่
            - จังหวัดสระแก้ว        ๙๓๙,๑๗๒.๓๔      ไร ่
            - จังหวัดฉะเชิงเทรา     ๕๐๐,๕๐๔.๐๗      ไร ่
            - จังหวัดนครนายก      ๔๐๑,๖๗๒.๖๘      ไร ่   
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
     ภาพถ่ายดาวเทียม ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
     - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     ข้อมลูโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนทีป่่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุร ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

( ......... ) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓)            ( .... .... ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) 
 
ตัวชี้วัดที่ : ๒. จํานวนพื้นทีป่่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทําลาย – เข้าครอบครอง 
 
คําอธบิาย :  

 พิจารณาจากผลการดําเนินงานของจํานวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทําลาย – เข้าครอบครอง (ไร่) 
 จํานวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทําลาย – เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จํานวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่

หน่วยงานรับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่ โดยการดําเนินการตามมาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๒ แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ/หรือ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ดําเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อได้กําหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรฐัมนตรี
ได้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรกัษาป่าสงวนแห่งชาติน้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปน้ี 
(๑) สั่งให้ผู้หน่ึงผูใ้ดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทําใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มี

ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทําผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแก้ไขหรือทําประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือ

สิ่งที่ทําให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาท่ีกําหนดให้ 
(๓) ยึด ทําลาย รื้อถอน แก้ไขหรอืทําประการอ่ืน เมื่อผู้กระทําผิดไม่ปฏิบัติตาม (๒) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทําผิดหรือ

รู้ตัวผู้กระทําผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ัน ให้ผู้กระทําผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายน้ันทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําทรัพย์สิน
ที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้นําความใน
มาตรา ๑๓๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินน้ันโดย
อนุโลม 

(๔) ดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติใน
กรณีที่มีเหตุฉกุเฉิน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นตํ่า 
(๕๐ คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕ คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐ คะแนน) 

๑๔๐ ไร่ 
 

๒๐๐ ไร่ ๒๔๐ ไร่ 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุร ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

( ......... ) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓)            ( .... .... ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ 

จํานวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน
การบุกรุกทําลาย-เข้าครอบครอง 

๒๐๑ ไร ่ ๗๕.๔๒ คะแนน 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
      ส่วนจัดการป่าไม้  รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจํานวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
      ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจําส่วนจัดการป่าไม้ 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
      - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
      ๑. แผนปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        ๒. ข้อมูลระบบติดตามการบุกรุกทําลายป่า ระบบพิทักษ์ไพร 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุร ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

( ......... ) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓)            ( .... .... ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) 
 
ตัวชี้วัดที่ : ๓. จํานวนพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาท่ีดิน เพื่อนําไปจัดทีดิ่นทํากินให้ชมุชน 
 
คําอธบิาย :  

 รัฐบาลมีนโยบายสําคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ํา โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๗ เห็นชอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีกรอบ
แนวทางดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดินทํากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิ
อยู่อาศัยทํากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเก่ียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ และส่งเสริมการดํารงชีพเพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน โดยการดําเนินงานจัดหาที่ดินทํากิน
ให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินนําไปทํากินให้ชุมชน ซึ่ง
เป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรมป่าไม้ร่วมกับสํานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท้องที่ ดําเนินการสํารวจตรวจสอบจัดทําข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่จะดําเนินการ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดิน
ของราษฎรผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบกําหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะดําเนินการจัด
ที่ดินทํากินให้ชุมชนต่อไป 

 พิจารณาจากจํานวนพ้ืนที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาทีดิ่นพิจารณาเห็นชอบกําหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะ
ดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน  

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นตํ่า 
(๕๐ คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕ คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐ คะแนน) 

๑,๖๕๘.๓๕ ไร่ 
 

๑,๙๕๑ ไร่ 
 

๒,๒๔๓.๖๕ ไร่ 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุร ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

( ......... ) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓)            ( .... .... ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ 

จํานวนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับ
การจัดหาที่ดินเพ่ือนําไปจัดที่ดินทํา
กินให้ชุมชน 

๑,๙๐๓.๔๙ ไร ่ ๗๐.๙๔ คะแนน 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
      พ้ืนที่ดําเนินการทั้งหมด ๒ ป่า ดังน้ี 
      ๑. ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน     จํานวน   ๘๒.๓         ไร ่
      ๒. ป่าแควระบม-สียัด                                   จาํนวน  ๑,๘๒๑.๑๙   ไร ่
                                                                   รวม     ๑,๙๐๓.๔๙   ไร ่
      พ้ืนที่เป้าหมายบางส่วนทับซ้อนแปลงปลูกเฉลิมพระเกียรติ 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
      ความพร้อมของราษฎรที่ถือครองที่ดินในการเข้าตรวจสอบแปลงทีดิ่น 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
      - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
      ๑. หนังสอืสํานักจัดการที่ดินป่าไม้ ด่วนที่สุด ที ่ทส ๑๖๐๓.๑/๗๒๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่ง
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๒) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        ๒. หนังสอืกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที ่ทส ๑๖๐๓.๓/๒๓๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อกําหนดการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือจัดหาที่ดินทํากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสวนแห่งชาติ และการบรกิารด้านการอนุญาตใน
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     ๓. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที ่ทส ๑๖๐๐.๙/ว๑๗๔๐๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ปรับค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์การประเมิน “ตัวช้ีวัด จํานวนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพ่ือนําไปจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน” 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุร ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

( ......... ) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓)            ( .... .... ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) 
 
ตัวชี้วัดที่ : ๔. ความสําเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพ้ืนทีป่่าชุมชน 
 
คําอธบิาย :  

 ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รบัอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน 
โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จดัการบํารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและย่ังยืน 

 เป้าหมายการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๕,๐๐๐ หมู่บ้าน 
 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด ๕ แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่คณะกรรมการ

ป่าชุมชนประจําจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
 การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การเพ่ิมจํานวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 การพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทําแผนการบริหาร

จัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ หรืออาจรวมถึงการจัดทําข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณ
เพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
  

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นตํ่า 
(๕๐ คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕ คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐ คะแนน) 

๔๓ ป่าชุมชน 
 

๗๑ ป่าชุมชน 
 

๘๖ ป่าชุมชน 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ 

ความสําเร็จของการเพ่ิมและพัฒนา
พ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

๗๑ ป่าชุมชน ๗๕ คะแนน 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุร ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

( ......... ) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓)            ( .... .... ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
      ๑. ดําเนินการสํารวจคัดเลือกและประชาสัมพันธ์ในป่าชุมชนเป้าหมายการจัดต้ัง จํานวน ๑๐ ป่าชุมชน 
        ๒. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารจัดการป่าชุมชน และกฎหมายป่าชุมชนโดย
การเข้าร่วมประชุมช้ีแจง จัดเวทีชาวบ้าน ๗๑ ป่าชุมชน 
      ๓. ร่วมจดัทําแผนการจัดการป่าชุมชน ๗๑ ป่าชุมชน 
      ๔. ดําเนินการร่วมกับชุมชนในการตรวจสอบรังวัดพ้ืนที่ เพ่ือจัดทําแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ ๑๔ 
กิโลเมตร        
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
      งบประมาณสนับสนุนจากกรมป่าไม้ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
      บุคลากรและยานพาหนะไม่มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

หลักฐานอ้างอิง : 
      ๑. คําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
              ๑.๑ คําสั่งสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรือ่ง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และคําสั่งสํานักฯ ที่ ๖๙/๒๕๖๓  
เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมสง่เสริมการจัดการป่าชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายป่าชุมชน  
ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
          ๑.๒ คาํสั่งสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ที่ ๑๗๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และคําสั่งสํานักฯ ที่ ๗๑/๒๕๖๓  
เรื่อง ต้ังแต่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมสง่เสริมการจัดการป่าชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์ป่าไม้
ปราจีนบุรี 
          ๑.๓ คาํสั่งสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ที่ ๘๓/๒๕๖๓ เรือ่ง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์ป่าไม้นครนายก 
          ๑.๔ คาํสั่งสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ที่ ๗๒/๒๕๖๓ เรือ่ง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว 
          ๑.๕ คาํสั่งสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ที่ ๑๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และคําสั่งสํานักฯ ที่ ๗๐/๒๕๖๓  
เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมสง่เสริมการจัดการป่าชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์ป่าไม้
ฉะเชิงเทรา 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุร ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

( ......... ) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓)            ( .... .... ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) 
 
ตัวชี้วัดที่ : ๕. จํานวนพื้นทีป่่าเศรษฐกิจทีเ่พิ่มขึน้ (ไร่) 
 
คําอธบิาย :  
      ๑. การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การดําเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ 
ครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ทํา
ให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
      ๒. ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คดัเลือกพ้ืนที่ เตรียมพ้ืนที่ เตรียมชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสม
กับพ้ืนที่ และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการสอดคล้องตามหลักวิชาการ โดยมีพันธ์ุไม้ที่เหมาะสมให้เลือกตาม
บัญชีรายช่ือพันธ์ุไม้ที่แนบท้ายของโครงการ และปลูกในฤดูกาลท่ีเหมาะสม 
      ๓. รายละเอียดโครงการ 
          ๑. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลกูต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ 
              - สนับสนุนกล้าไมร้อบตัดฟันยาว ในบัญชีรายช่ือพันธ์ุไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้กําหนด ๒๐๐ ต้น/ไร่ และ
เงินทุนปลูกและบํารุง รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการดําเนินงานแล้ว 
                โดยในปีที่ ๑-๓ ต้องมีอัตราการรอดตายเฉล่ียร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป, ในปีที่ ๔ เฉลี่ยร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป, และในปีที่ 
๕ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
          ๒. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลกูไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไมย้างพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
              - สนับสนุนกล้าไม ้๕๐ ต้น/ไร ่
          ๓. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลกูไม้โตเร็ว 
              ๓.๑ โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 
                    - สนับสนุนกล้าไม้โตเร็ว ในบัญชีรายช่ือพันธ์ุไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้กําหนด ๓๐๐ ต้น/ไร่ และเงินทุน
ปลูกและบํารุง รวม ๓ ปี เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการดําเนินงานแล้ว โดยในปีที่ ๑-๓ 
ต้องมีอัตราการรอดตายเฉล่ียร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
               ๓.๒ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน 
                     - สนับสนุนกล้าไม้ ๘๐๐ ต้น/ไร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นตํ่า 
(๕๐ คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕ คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐ คะแนน) 

๕๕๐ ไร่ 
 

๘๒๕ ไร่ 
 

๑,๑๐๐ ไร่ 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ของ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุร ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

( ......... ) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓)            ( .... .... ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ 

จํานวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น  ๑,๑๐๐ ไร ่ ๑๐๐ คะแนน 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
      ๑. ออกคําสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
      ๒. ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
      ๓. จัดเตรยีมกล้าไม้คุณภาพให้แก่เกษตรกร ติดต่อประสานงานป่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
     งบประมาณสนับสนุนจากกรมป่าไม้  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
      - 
หลักฐานอ้างอิง : 
      - หนังสือสํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที ่ทส ๑๖๑๓.๓/๖๗๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งสําเนา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม ๑-๒) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดล้อม ระยะที่ ๒  
      - สําเนาหนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๓๓.๓๐๑/๑๐๒๗ ลงวันที่       
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอส่งสําเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม ๑-๒) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒  
      - คําสั่งสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจนีบุรี ที่ ๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒  
      - คําสั่งสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจนีบุรี ที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดําเนินงานของเกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒  
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