


                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม ้

(1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรพัยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

กรมป่าไม ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม ้

(2) 
 

 

กรมป่าไม ้

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการพื้นท่ีป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นท่ี
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพื้นท่ีป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการท่ีดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพิ่มและฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมท้ัง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพื้นท่ีป่าท่ีเหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พื้นท่ีสีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นท่ีป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 

 
 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม ้

(3) 
 

ตัวช้ีวัดกรมป่าไม ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
1.1.2 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
 

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

1.2  ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูล
ป่าไม้ (One Map) 

 

- ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อ
ความยั่งยืน 
    (1) การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ
พิ ทักษ์ป่ า  (ศปก.พป. ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม : ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศป
ก.พป.) ท่ีจะไปสู่บทบาทนั้น (How-To) 
    (2) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า : 148 โรงเรียน 
    (3) การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ี
ป่าไม้ : 373 ราย 
    (4) การจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  : 
200,000 ไร่ 
    (5) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่า
ชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน : 4,220 คน 
    (6) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะ
ช าชุมชน/ต าบล) : จัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ 
จ านวน 1,000 ชุมชน 

 
 
(1) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 
 
(2) ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 
(3) ส านักการอนุญาต 
 
(4) ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ 
(5) ส านักจัดการป่าชุมชน 
 
(6) ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

2.2 การช้ีแจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) - ส านักบริหารกลาง 
 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม ้

(4) 
 

 
 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation 

Base) 

4.1 ร้อยละของคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอ านวย
ความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้ มีแผนการปรับลดระยะเวลาคู่มือ
ส าหรับประชาชน จ านวน 15 คู่มือ ดังน้ี 
1. การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไมแ้ละถา่นไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณีย่ืนค าขอในส่วนภูมิภาค) 
3. การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณีย่ืนค าขอในเขต
กรุงเทพมหานคร) 
4. การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณีย่ืนค าขอในส่วน
ภูมิภาค) 
5. การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไมแ้ละถา่นไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณีย่ืนค าขอในเขตกรุงเทพมหานคร) 
6. การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติ ปา่ไม้ 
พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (ส่วนภูมิภาค) 
7. การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ (ตามมาตรา 17) 
8. การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
9. การอนุญาตค้าของป่าหวงห้ามในเขตกรุงเทพมหานคร 
10. การอนุญาตท าไมห้วงห้ามทีข่ึ้นอยู่ในที่ดินที่ไม่ใช่ป่า ในเขตกรุงเทพมหานคร 
11. การขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
12. การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงหา้มฯที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่
ในสภาพเป็นเครื่องใช้ฯ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณียัง
ไม่ได้รื้อถอน) 
13. การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
14. การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงหา้มฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่
ในสภาพเป็นเครื่องใช้ฯ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีท า
การรื้อถอนแล้ว)  
15. การอนุญาตท าไมห้วงห้ามทีข่ึ้นอยู่ในที่ดินที่ไม่ใช่ป่าในส่วนภมูิภาค 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
- ส านักการอนุญาต 
- ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม ้

(5) 
 

 
 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1 การด าเนินการขับเคล่ือนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2564) 
1. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
 
2. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปล่ียนกระบวนการท างานและการ
ให้บริการประชาชน และการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3. พัฒนางานวนวัฒนวิจัย การขยายผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน 
 
 

 
 
 
 
1. ส านักกฎหมาย 
 
2. ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
 
 
 
3. ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 
และส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม ้

(6) 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบ
การประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

กพร. กสน. สกม. สบก. สกญ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สศป. 
สจป. 1-13 

และ 
10 สาขา 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ                

1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถา่ยดาวเทียม) Functional 
Base 

     O O O  O O O  S 

1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) Functional 
Base 

       O      S 

1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ 

(One Map) 

Functional 
Base 

     O        S 

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความ

ย่ังยืน 

Agenda 
Base 

              

(1) การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์

ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 S       O       

(2) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า            O   S 

(3) การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้      O         S 

(4) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล       O        S 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม ้

(7) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบ
การประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

กพร. กสน. สกม. สบก. สกญ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สศป. 
สจป. 1-13 

และ 
10 สาขา 

(5) การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและ

กฎหมายป่าชุมชน 

      O        S 

(6) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช า

ชุมชน/ต าบล) 

           O   S 

2.2 การชีแ้จงประเด็นส าคญัที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) Agenda 
Base 

S S S O S S S S S S S S S S 

4.1 ร้อยละของคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอ านวยความ

สะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

Innovation 
Base 

O    O        O S 

5.1 การด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Potential 
Base 

              

1. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484    O            

2. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและการ
ให้บริการประชาชน และการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

         O      

3. พัฒนางานวนวัฒนวิจัย การขยายผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน 

          O O   S 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม ้

(8) 
 

 
 

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 (ราชบุรี) 
 

วิสัยทัศน์ 

 การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน สามารถอ านวยประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมให้แก่ชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพื้นท่ีป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการท่ีดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพิ่มและฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมท้ัง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพื้นท่ีป่าท่ีเหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พื้นท่ีสีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นท่ีป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม ้

(9) 
 

 
 

ตัวช้ีวัด  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปา่ไม้ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม  
1.1.2 พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง)  

 
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 

1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
 

- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
    (1) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า : 6 โรงเรียน 
    (2) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 2,176 ไร่ 
    (3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมาย 
ป่าชุมชน : ระดับอ าเภอ 650 คน ระดับจังหวัด 50 คน 
    (4) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : 
จัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ จ านวน 15 ชุมชน 
 

 
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
 
- ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
 

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

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบน้ี 

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบน้ี 

องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบน้ี 

 
หมายเหตุ : ส านัก/กอง/กลุ่ม สามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
 

1. ตัวชี้วัดกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ตัวชี้วัดตามอ านาจหน้าที่ หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายพเิศษ 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม ้

(10) 
 

ทั้งนี้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1-13 และสำขำทุกสำขำ ต้องมีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 และ
องคป์ระกอบที่ 2 รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 5 ตัวชี้วัด 
 

3. เกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1 -5  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา
ทุกสาขา พิจารณาทอนได้จากค่าเป้าหมายตามที่ส านักได้รับตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของหน่วยงาน 

4. นอกเหนอืจากตัวชี้วัดของกรมป่าไม้แล้ว หน่วยงานสามารถก าหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน
ได้ตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(11) 
 

 

องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าท่ีปกติ หรืองานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

1. ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่า 
ที่เหลือให้คงอยู่และย่ังยืน 
2. ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกจิป่าไม้
และป่าเศรษฐกิจจากป่า
ปลูก และการส่งเสริม
ชุมชนในเมือง/ชุมชน
ชนบทเป็นพ้ืนที่สีเขียว 

 แผนฯ 12 1.  ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ของ
ประเทศ 
1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 

 
 

9.05 
ล้านไร่ 

 
 

9.02 
ล้านไร่ 

 
 

9.01 
ล้านไร่ 

 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  

 นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปก
คลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่
รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีกา รน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบพ้ืนที่ ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(12) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้ จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 

 เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลน
เพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพ่ิมข้ึน 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

9.01 ล้านไร่ 9.03 ล้านไร่ 9.05 ล้านไร่ 
 

เง่ือนไข  ให้น าผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 (ออกผลในเดือน มี.ค. 62) มาใช้ในการประเมินของปี 2562 
 

 
  



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(13) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

1. ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่า 
ที่เหลือให้คงอยู่และย่ังยืน 
2. ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกจิป่าไม้
และป่าเศรษฐกิจจากป่า
ปลูก และการส่งเสริม
ชุมชนในเมือง/ชุมชน
ชนบทเป็นพ้ืนที่สีเขียว 

 แผนฯ 12 1.2 พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) - 
ไร่ 

1,392.15  
ไร่ 

147.40  
ไร่ 

 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการ

ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

- มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท า
ใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

- มาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างข้ึนใหม่ หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดท าลายหรือรื้อถอนสิ่งน้ัน ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือท าให้สิ่งน้ันๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณีถ้าผู้กระท า
ความผิดไม่ปฏิบัติตามหรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิด หรือเพ่ือป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะกระท าดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่าง
หน่ึงเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าความผดิมีหน้าท่ีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ในการที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีกระท าการเสียเองน้ัน 

- มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวน



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(14) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

แห่งชาติน้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปน้ี 
(1)  สั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจรงิปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิด

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(2)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
(3)  ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผูก้ระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ  

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ัน ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายน้ันทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินน้ันโดยอนุโลม 

(4)   ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

2,200 ไร ่ 2,310 ไร ่ 2,420 ไร ่

 

เง่ือนไข   วัดผลการด าเนินงานรวม 3 กรม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว่ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

 

 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(15) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

1. ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าท่ี
เหลือให้คงอยู่และย่ังยืน 
4. แก้ไขปัญหาราษฎรใน
พ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบ
และเป็นธรรม 
5. บูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 แผนฯ 12 1. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและ
ฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

- - 402 
ระวาง 

 

ค าอธิบาย   การตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) เพ่ือเตรียมก าหนดเป็น
กฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังน้ี  

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง 
ซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติน้ัน แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ 
เพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนน้ันแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

 พิจารณาความส าเร็จการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนที่ 
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพ่ือปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและได้รับการจัดเก็บในระบบ 
ภูมิสารสนเทศ โดยด าเนินการในพ้ืนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ป่า รวม 10,000 ระวาง และการยกร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนที่แนบท้าย 

 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(16) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

- 321 ระวาง 

- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 60 

- 362 ระวาง 

- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 80 

- 402 ระวาง 

- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 100 

 

เง่ือนไข  - 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(17) 
 

องค์ประกอบที่ 2  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)    
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 
 ตัวชี้วัด Agenda ทีร่องนายกรัฐมนตรี/

รัฐมนตรีก าหนด  
1.  ระดับความส าเร็จในการปฏริูปการบรหิารจัดการป่าไม้

เพ่ือความย่ังยืน 

- - -  

ค าอธิบาย   การปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความย่ังยืน หมายถึง การจัดการป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ การจัดการป่าไม้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการจัดการป่าไม้เพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยผลผลิต ดังน้ี 
1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 

- ครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตส านึกเยาวชนด้านการฟ้ืนฟูป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยมี
เป้าหมายจ านวนโรงเรียนจ านวน 6 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี 
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 2 โรงเรียน 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่รายภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน)  

จ านวน 4 โรงเรียน 
2. การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

- รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้ง
สนับสนุนเก่ียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และส่งเสริมการด ารงชีพเพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดิน
ท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

- พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในบริเวณพ้ืนที่
ด าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

- วัดจากจ านวนพ้ืนที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(18) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

- การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพ้ืนที่เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
2. กรมป่าไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้าม)ี 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพ้ืนที่ด าเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 

3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
- ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการเร่งรัดขยายการจัดต้ังป่าชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยด าเนินการส่งเสริมให้ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ ป่าชุมชน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระส าคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปา่ไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างสมดุลและย่ังยืน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
มีความสมบูรณ์และย่ังยืน 

- ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์) เห็นความส าคัญของการด าเนินการดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ กรมป่าไม้ 
เร่งด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการป่าชุมชนและ
กฎหมายป่าชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและเกิดความย่ังยืนตลอดไป 

- เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังน้ันในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักจัดการป่าชุมชน 
จึงก าหนดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บรรจหุัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของส านักจัดการป่าชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(19) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

4. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 
- การจัดท าโครงการสง่เสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) เป็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าท่ีคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2561 ลงมติว่า 
1)  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ย วข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2)  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพ้ืนที่ต่ าง ๆ ที่มีความพร้อม

และมีศักยภาพให้เพ่ิมมากย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศและเป็นการเพ่ิมรายได้ของประชาชน ทั้งน้ี ให้พิจาร ณาถึงการปลูกป่าในพ้ืนที่ 
เขาหัวโล้นและพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

- สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธ์ุไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธ์ุดีให้กับชุมชนที่มีศักยภาพและมีความต้องการที่จะด าเนินการ
เพาะช ากล้าไม้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยด าเนินการ ดังน้ี 
1.  ส ารวจชุมชนที่มีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการเพาะช ากล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
2.  คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธ์ุดีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธ์ุ และจัดหาเมล็ดไม้มีค่าสายพันธ์ุดีแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่จากส านักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ให้การสนับสนุน/จ าหน่ายให้ชุมชนที่สนใจในราคาทุน เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจในการปลูกว่าต้นไม้ที่ปลูกเป็นสายพันธ์ุ 
ที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธ์ุไม้ที่สนับสนุนน้ีจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธ์ุใด 

3.  สนับสนุนให้มีการจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธ์ุ โดยการเพาะเมล็ด การปักช า หรืออื่น ๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นที่ปรึกษาให้
ความรู้ในการขยายพันธ์ุไม้แต่ละชนิด 

 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(20) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

 โดยการประเมินความส าเร็จ ท้ัง 6 โครงการ จะประเมินผลจากผลผลิต และค่าเป้าหมายดังน้ี 
1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า : 6 โรงเรียน 
2. การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 2,176 ไร่ 
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชมุชนและกฎหมายป่าชุมชน : ระดับอ าเภอ 650 คน ระดับจังหวัด 50 คน 
4. โครงการสง่เสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชน   
    ไม้มีค่า จ านวน 15 ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

1 ผลผลิต 
 

2-3 ผลผลิต 4 ผลผลิต 

 
 

เง่ือนไข  ผลผลิตที่ 1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
 โรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่เคยเกิดเขาหัวโล้น ภัยพิบัติ ดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากอย่า งรุนแรง และอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีโอกาส 
เกิดภัยพิบัติดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากสูง 
ผลผลิตที่ 3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
 ผู้ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน หมายถึงบุคคลดังน้ี  

1. ผู้ผ่านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผนโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบ ของส านักจัดการป่าชุมชน 
ดังน้ี 

  1) โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การสง่เสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่าระดับอ าเภอ 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(21) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 
  2) โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่าระดับจังหวัด 
  3) จัดฝึกอบรมราษฎรหลักสูตร วนเกษตร    
  4) จัดฝึกอบรมหลักสูตร เยาวชนนักอนุรักษ์  
  5) จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิถีคนวิถีป่า   
  6) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ หลักสูตร สร้างป่าพัฒนาเมือง 

2. เจ้าหน้าท่ีทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและได้รับการบริการความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและ
กฎหมาย ป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ บอร์ดนิทรรศการ รับฟังการบรรยาย เป็นต้น 

 
  



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(22) 
 

 

องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

  
ไม่ประเมินองค์ประกอบน้ี - - - 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(23) 
 

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
  

ไม่ประเมินองค์ประกอบน้ี - - - 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(24) 
 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

  ไม่ประเมินองค์ประกอบน้ี - - - 
 

- 

 




