
 

การประเมินส่วนราชการ 

ตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ 

ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม 

และระดับบุคคล 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
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กรมป่าไม ้

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการ พื้นท่ีป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นท่ี
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพื้นท่ีป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการท่ีดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพิ่มและฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพื้นท่ีป่าท่ีเหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พื้นท่ีสีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นท่ีป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 
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ตัวช้ีวัดกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 1ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม)  
1.1.2 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 
1.1.3 จ านวนพ้ืนที่การปลูกฟ้ืนฟูป่า 

ปม/อส/ทช 
หน่วยงาน ปม. : 
- ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
- ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
- ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

1.2  การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ์ - ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

1.3  จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน - ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

องค์ประกอบที่ 2ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน(Agenda Base) 
2.1 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน - ส านักบริหารกลาง 
2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

 

2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)  
2.2   จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร ้ - ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

 
2.3ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่น าเข้าระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ(Agenda 
ส าคัญที่รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรี ก าหนด) 

- ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 3ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบน้ี  
องค์ประกอบที่ 4ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1การพัฒนานวัตกรรม - ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
- ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม 

องค์ประกอบที่ 5ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ส านักแผนงานและสารสนเทศและหน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการ 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและหน่วยงานรับผิดชอบแผน 
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หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 
กพร. กตน. สกม. สบก. สกญ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรม. 

สจป. 1-13 และ 
10 สาขา 

1.1 ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 
               

1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) Functional Base           O O O   O O  S 
1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง Functional Base             O      S 
1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า Functional Base                O   S 
1.2การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ์ Functional Base           O   S 

1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน Functional Base        O      S 

2.1 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.1ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.2ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 
(ถ้ามี) 

Agenda Base S S S O S S S S S S S S S S 

2.2 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 
     (1) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
     (2) พ้ืนที่ป่าถาวร 

Agenda Base           O        S 
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ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกญ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรม. 
สจป. 1-13 และ 10 

สาขา 
2.3 ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่น าเข้าระบบข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ (Agenda ส าคัญที่รองนายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรี ก าหนด) 

Agenda Base      S S S O  S S   

4.1 การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
การพัฒนานวัตกรรม 
      (การพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์) 

Innovation Base            O      S 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Innovation Base               
(1) การลดพลังงาน (ไฟฟ้า/น้ ามัน)  S S S O S S S S S S S S S  

(2) การลดกระดาษ  O S S S S S S S S S S S S S 

(3) การประหยัดงบประมาณ  S S S S S S S S O S S S S S 

(4) โครงการความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงกลาโหม กรณีการส ารวจ
ทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชน โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV 

       O        

(5) การส ารวจสต็อกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ 
แบบ Contract Farming ด้วยระบบ e-Tree 
 

             O  
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ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกญ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรม. 
สจป. 1-13 และ 10 

สาขา 
(6) การให้ความรู้เจ้าหน้าที่เก่ียวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการ
กระท าผิดวินัย 

    O           

(7) เพิ่มช่องทางในการบริการให้ค าปรึกษาและการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ โดยจัดท า Fan Page กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

  O             

(8) การติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line            O    

(9) คลินิกป่าไม้           O     
(10) การติดตามผลการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ 

           O    

(11) การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์          O      
(12) การจัดท าระบบการย่ืนแบบค าขอบริการตรวจพิสูจน์ชนิดไม้
และคุณภาพไม้ระบบออนไลน ์
 

          O     

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ  

Potential Base               

(1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กิจกรรมป้องกันไฟป่า
และควบคุมหมอกควัน) 
 

        O O     S 
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ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกญ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรม. 
สจป. 1-13 และ 10 

สาขา 
(2) โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ (กิจกรรมจัดท าแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง
ป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของ
รัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ ๑๘.๐๐ล้านบาท และ 
กิจกรรมจัดท าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ๒๑.๐๐ 
ล้านบาท) 

 

     O   O     S 

(3) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคเหนือ (กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 
๔๐๑.๓๗๘๙ ล้านบาท และกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ า
ทั้งระบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง ๒๕.๓๒๒๕ ล้านบาท) 

 
        O  O   S 

(4) โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์          O  O   S 

(5) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ย่ังยืน (กิจกรรม
ปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พ.ร.บ. ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ถูกบุกรุก ๔๐.๐๐ล้านบาท และ
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ๕๐.๐๐๖๐ ล้านบาท) 

 
        O  O O  S 

(6) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ย่ังยืน (กิจกรรม
โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ 2) 

 
        O  O   S 

(7) โครงการส ารวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดินให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

     O   O     S 

(8) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้          O O    S 
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ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกญ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรม. 
สจป. 1-13 และ 10 

สาขา 
(9) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ย่ังยืน (กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ๘๗.๐๐ ล้านบาท และกิจกรรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ๖.๔๕๕ ล้านบาท) 

 
      O O O     S 

(10) โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ 
         O O     S 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ Potential Base O S S S S S S S S S S S S S 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
 

วิสัยทัศน์ 

 การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน สามารถอ านวยประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมให้แก่ชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพื้นท่ีป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการท่ีดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพิ่มและฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพื้นท่ีป่าท่ีเหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พื้นท่ีสีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นท่ีป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 

 
 
 
 
 



     การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตัวช้ีวัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 
1.1.2 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 

      1.1.3 จ านวนพ้ืนที่การปลูกฟ้ืนฟูป่า 

 
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

1.2  การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ์ - ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

1.3  จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน - ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

1.4  การจัดต้ังป่าชุมชน - ส่วนจัดการป่าชุมชน 

1.5  จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

ปี 2561 

- ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน(Agenda Base) 
2.1   จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร ้ - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
องค์ประกอบที่ 3ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

- - 
องค์ประกอบที่ 4ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     กิจกรรม “การลดกระดาษ” 

- ส่วนอ านวยการ 
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
- ส่วนจัดการป่าชุมชน 
- ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

องค์ประกอบที่ 5ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

-  

 
หมายเหตุ : ส านัก/กอง/กลุ่ม สามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ตัวชี้วัดตามอ านาจหน้าที่ หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 

ทั้งนี้ ส านัก/กอง/กลุ่ม ต้องมีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 รวมกันไม่ต่ ากว่า 5 ตัวชี้วัด 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าท่ีปกติ หรืองานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)  
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของ 

ประเทศ 
1.1.1จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่าย

ดาวเทียม 
 

 
 

9.04 
ล้านไร่ 

 

 
 

9.02 
ล้านไร่ 

 

 
 

9.02 
ล้านไร่ 

 

 
 

9.02 
ล้านไร่ 

 

 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- 
9.02  

ล้านไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      -      9.02 ล้านไร่ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
ค าอธิบาย:  พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต , ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทียม 
sentinel-2 

 นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนก ได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็น
ผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึง 
สวนยูคาลิปตัส หรือ พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพ้ืนที่ ที่เพ่ิมข้ึน
หรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 

 
เงื่อนไข :  ต้องรักษาจ านวนป่าไม้ในพ้ืนที่วิกฤต 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เพ่ิมข้ึนหรือคงที่ 

 
หมายเหตุ :  ข้อมูลส าหรับการประเมินผล  โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือน มีนาคม 2561  

 การประเมินผล จะประเมินผลรอบ 12 เดือน รอบเดียว 
 ให้น าผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2560 (ออกผลปลายเดือน มีนาคม 2561) มาใช้ในการประเมิน รอบ 12 เดือน ของปี 2561 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
 

 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้

14 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 เอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 

        1) เข้าครอบครอง 
        2) ส่งด าเนินคดี 

 
164.187 ไร่ 
6,309.98 ไร ่

 
- ไร่ 

14,549.45 ไร่ 

 
1,392.15 ไร่ 
1,182.53 ไร่ 

 
2,200 ไร่ 
4,500 ไร ่

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

    เข้าครอบครอง   1,100 ไร่    เข้าครอบครอง  2,200 ไร่ 

                  สง่ด าเนินคดี     2,250  ไร่               สง่ด าเนินคดี     4,500 ไร่ 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      

เข้าครอบครอง 
1,100 ไร ่

ส่งด าเนินคดี 
2,250 ไร่ 

     

เข้าครอบครอง 
2,200 ไร ่

ส่งด าเนินคดี 
4,500 ไร่ 

             

ค าอธิบาย:  พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง  
 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการ  

1. ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ตาม มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการ
กระท าใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

เงื่อนไข: - 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
  1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า 5,215 

 ไร่ 
2,750 

ไร่ 
2,430 
 ไร่ 

2,900 
ไร่ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่าสงวน 2,900 ไร่  
และกล้าไม้ 580,000 กล้า 

ปลูกป่าได้ 2,900 ไร่ 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61            2,900 ไร่ 

             

ค าอธิบาย:  การปลูกฟ้ืนฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจัดการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ป่าท่ีถูกบุกรุกท าลายและป่าที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
หลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปน้ี  
1)  ปฏิบัติตามข้ันตอนและแนวทางการปลูกฟ้ืนฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพ้ืนที่และชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับชนิดป่า เช่น ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น 

ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น  
2)  บ ารุงรักษา เช่น การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ  การก าจัดวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการให้มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟ้ืนฟูป่า  

  ด าเนินการในพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
เงื่อนไข: - 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ - - 300 

 ไร่ 
500 
ไร่ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน  300 ไร ่
- เตรียมกล้าไม้  จ านวน 100,000 กล้า 

500 ไร่ 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61            500 ไร่ 

             

ค าอธิบาย:  การปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกสารสิทธ์ิ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น ท่ีเป็นไม้มีค่าท่ีมีรอบตัดฟันยาว (10 ปีข้ึนไป) ในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย เพ่ือหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ผลการด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสนับสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่ และ
เงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ เมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว ต้องมีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยร้อยละ 90 ข้ึนไป ในปีที่ 1-3  ร้อยละ 85 
ข้ึนไป ในปีที่ 4 และร้อยละ 80 ข้ึนไป ในปีที่ 5 โดยให้ปลูกต้นไม้รอบตัดฟันยาวในบัญชีรายชื่อพันธ์ุไม้ตามโครงการฯ ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด  

 ข้ันตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพ้ืนที่ เตรียมพ้ืนที่ เตรียมชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ  สอดคล้อง
ตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม บัญชีรายชื่อพันธ์ุไม้ ได้แก่ กระซิก, กระพ้ีเขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ่, กันเกรา, เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, จ าปาป่า, ชิงชัน,  แดง, 
ตะเคียนชันตาแมว, ตะเคียนทอง, ตะเคียนหิน, ตะแบกนา, ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสือโคร่ง, ประดู่ป่า 

เงื่อนไข: - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน 

 
159 
จุด 

229 
จุด 

112 
จุด 

ต่ ากว่า  
113  จุด 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ต่ ากว่า 73 จุด ต่ ากว่า 113  จุด 

  

  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      
ต่ ากว่า 73 

จุด 
     

ต่ ากว่า 113 
จุด 

             

ค าอธิบาย:  จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ดาวเทียมระบบ Modis    ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า 
โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time Mail alert 
และคัดกรองข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ www.forest.go.th/wildfire และ Application Line 
ไปยังหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป  
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.4 การจัดต้ังป่าชุมชน 

 
14 

หมู่บ้าน 
14  

หมู่บ้าน 
12  

หมู่บ้าน 
80  

หมู่บ้าน 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

30  หมู่บ้าน 80 หมู่บ้าน 

  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      
30 

หมู่บ้าน 
     

80  
หมู่บ้าน 

             

ค าอธิบาย:  ป่าชุมชน หมายถึง ป่าหรือที่ดินอื่นใด ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้เป็นโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ภายใต้กฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุงป่า เพ่ือให้ป่าเกิดความย่ังยืน ชุมชนได้รับประโยชน์ 

 พ้ืนที่ด าเนินโครงการป่าชุมชนมี ดังน้ี 
1) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
2) พ้ืนที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
3) ที่ดินอันมีลักษณะเป็นที่สาธารณประโยชน์ หรือ พ้ืนที่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีก ากับดูแลรักษาพ้ืนที่ หรือมีอ านาจครอบครอง (โดยต้องได้รับการยินยอมหรือแจ้งไม่ขัดข้องจาก
หน่วยงานที่ก ากับดูแลรักษาพ้ืนที่ หรือผู้มีอ านาจครอบครอง) 

 การจัดต้ังป่าชุมชน 
เมื่อชุมชนมีความต้องการจัดท าโครงการป่าชุมชนจะต้องมีการประชุมราษฎร เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชน และร่วมกันลงลายมือชื่อไม่น้อยกว่า 50 คน (ต้องมีอายุ 18 ปีข้ึน
ไป และมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้าน) จัดท าหนังสือค าขอจัดท าโครงการป่าชุมชนต่อเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ (ตามแบบ ปชช.1) เมื่อเจ้าหน้าท่ีท าการส ารวจพ้ืนที่ (ตามแบบ ปชช.2) และ
ชุมชนเห็นว่าเหมาะสมจะร่วมกันจัดท าแผนงานการจัดการป่าชุมชน เรียกว่า โครงการป่าชุมชน เพ่ือเสนอกรมป่าไม้อนุมัติ (ตามแบบ ปชช.3) 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
เงื่อนไข:  กิจกรรมจัดต้ังป่าชุมชน (หมู่บ้านเป้าหมาย)  

1) เป็นหมู่บ้านที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติโครงการป่าชุมชนจากกรมป่าไม้ 
2) พ้ืนที่ที่จะด าเนินการโครงการป่าชุมชนต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการ 
3) โดยให้พิจารณาหมู่บ้านที่มีการย่ืนค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน (ปชช.1) ไว้ก่อนเป็นอันดับแรก  
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 เอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.5 จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
 

- - - 7 หมู่บ้าน  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

      
      เตรียมเพาะช ากล้าทั่วไป 100,000 กล้า 

     เพาะช าหญ้าแฝก 100,000 กล้า 
 

7 หมู่บ้าน 

 
 
 
 

 

 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      -      
7 หมู่บ้าน 

 

          
 
 

   



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
ค าอธิบาย: การสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ มีพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขยงและป่าเศรษฐกิจแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ในท้องที่อ าเภอทองผาภูมิ และ

อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีวิธีการด าเนินการดังน้ี 
1. เพาะช ากล้าไม้ ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และตรวจสอบตามความต้องการของชุมชน จ านวน 100,000 กล้า และเพาะช าหญ้าแฝก 100,000 กล้า  
2. สนับสนุนกล้าไม้และหญ้าแฝก ให้กับ 
    2.1 หมู่บ้านเป้าหมายหลัก ได้แก่ หมู่บ้านเป้าหมายป่าชุมชน จ านวน 7 หมู่บ้าน  
    2.2 หมู่บ้านเป้าหมายรอง ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขยง และป่าเขาช้างเผือกน าไปปลูกพื้นฟูสภาพป่า เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า และ

เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
เงื่อนไข: -  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้
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องค์ประกอบที่ 2ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ  
การด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)    
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

 แผนงบประมาณรายจ่าย 2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร ้  3,483 ไร่  
แบ่งเป็น  
- ป่าสงวนฯ 
2,449 ไร่ 
- ป่าถาวร   
1,034 ไร่ 

16,034 ไร่  
แบ่งเป็น  
- ป่าสงวนฯ 
8,585 ไร่ 
- ป่าถาวร 
7,449 ไร่ 

10,000 ไร่ 
แบ่งเป็น 
-  ป่าสงวนฯ  
    0  ไร่ 
-   ป่าถาวร   
    10,000  ไร่ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      2,000 ไร ่      10,000 ไร่ 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

2,000 ไร่ ประกอบด้วย 
   -  ป่าสงวนฯ  -  ไร่ 

- ป่าถาวร 2,000 ไร ่

10,000 ไร่ ประกอบด้วย  
-  ป่าสงวนฯ  -  ไร่ 
-  ป่าถาวร  10,000  ไร ่

ค าอธิบาย: 
 
 

 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 
200,000 ไร่ โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ ในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน วัดผลการด าเนินงานจากจ านวนพ้ืนที่(ไร่) ที่
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

 พ้ืนที่ป่าไม้ถาวร หมายถึง พ้ืนที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 หลังจากน้ันมีการส ารวจและพิจารณาตามข้ันตอนของการจ าแนก
ประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพ้ืนที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็น
ป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พ้ืนที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพ่ือ



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

ด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พ้ืนที่ป่าไม้ถาวรที่ด าเนินการน้ีเป็นพ้ืนที่ตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้
ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็น
ระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้
ถาวร ดังน้ี 
1.  ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเน้ือที่ท้ังหมดของสภาพป่าที่เหลืออยู่ และจ านวนเน้ือที่รวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้  
2.  ส ารวจการถือครองพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรเพ่ือให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรทั้งหมดน้ัน ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลง

ที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพ้ืนที ่
3.  ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพ้ืนที่ต่าง ๆ ท่ีมีในพ้ืนที่ ทั้งน้ี น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอแผนการด าเนินการเพ่ือการ

บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรต่อไป 
โดยวัดจากจ านวนพ้ืนที่ (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

เงื่อนไข:       - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้
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องค์ประกอบที่ 4ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม2560 

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
    กิจกรรม “การลดกระดาษ” 

- - - ลดลงร้อยละ 
10 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 

  
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ลดลงร้อยละ 5  ลดลงร้อยละ 10 

ค าอธิบาย: 1.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเร่ืองการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม 
และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เร่ืองให้ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษ เพื่อน ามาพิจารณาในการ
แต่งต้ัง จ่ายค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรมรวม อย่างน้อย 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณ
งานที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ ดังน้ี  
1.การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณให้ทุกส่วนราชการเร่ิมด าเนินการ ทั้ง 3 กิจกรรมต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 
2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ส่วนราชการเร่ิมด าเนินการได้ด าเนินการภายในไตรมาส 
    ที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถเลือกเร่ืองใดมาด าเนินการก่อนหลังก็ได้  
3. ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 6 กิจกรรม เพื่อด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยคัดเลือกจากประเภทเร่ืองที่ด าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่  
   1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 4) การเพิ่มประสิทธิภาพของ 

ส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
 

 

การรายงานผล 
1. การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ใหส้่วนราชการเริ่มรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือนกันยายน 2561 ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน 
2การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่าน

เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)  
3.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลต้ังแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และ

รายงานต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 
4.  ส าหรับกิจกรรมอื่นๆ ส่วนราชการสามารถก าหนดผลผลิตตามข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนราชการและรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมทุกเดือนต้ังแต่เดือนที่เริ่มต้น

กิจกรรมจนกว่าจะสิ้นสุดแผนการด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย การรายงานผล 

1.  การลดพลังงาน 
-  พลังงานด้านไฟฟ้า 

-  พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

• ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัด 
ส่วนราชการระดับกรมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง 
และรวมถึงส่วนราชการที่ต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน 
แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ลดลงร้อยละ 10เทียบกับค่ามาตรฐาน(ทุกเดือน) 
 

รายงานผลการใช้พลังงานทุกเดือนจนจบ
ปีงบประมาณผ่านระบบ 
e-report.energy.go.th ของกระทรวงพลังงาน 
 

2.  การลดกระดาษ • ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการส่วนกลางใน
ภูมิภาค 
(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อกระดาษลดลง ร้อยละ 10 
• รอบที่ 1ร้อยละ 5 
• รอบที่ 2 ร้อยละ 10   (นับสะสม) 

รายงานงบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ลดลง  
(เฉพาะเดือนที่มีการจัดซื้อกระดาษ) 

3.  การประหยัดงบประมาณ • ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการส่วนกลางใน
ภูมิภาค 
(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณที่สามารถประหยัดได้ร้อยละ 5 
• รอบที่ 1ร้อยละ 2 
• รอบที่ 2 ร้อยละ 5   (นับสะสม) 

รายงานการใช้งบประมาณที่ลดลง  
(เฉพาะเดือนที่สามารถประหยัดงบประมาณได้) 

 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
เงื่อนไข 
 
 

ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนการด าเนินงาน จ านวน 12 กิจกรรม และจัดส่งให้กับส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
 
** กรมป่าไม้ ประกอบด้วย 12 กิจกรรม ด าเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ท่ี ทส 1600.9/ว 21429 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561และหนังสือกรม
ป่าไม้ ด่วนที่สุด ท่ี ทส 1600.9/ว 24294 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและ
การด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพ่ิมเติม) 
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส่วนอ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


