
 

 
 

 
 

 
 

การประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 
กรมป่าไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 

 
 

กรมป่าไม้ 

KPIs 100% 

0% 





                                                                                                                                                                       

 

 
 
 

 
 

การประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 
กรมป่าไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  กรมป่าไม้ 

 

 

ตัวชี้วัดกรมป่าไม ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 สรุปตัวช้ีวัดของกรมป่าไม้ น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ - ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 

20 ปม/อส/ทช 
หน่วยงาน ปม. :  ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

2. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก 
    ท าลาย – เข้าครอบครอง 
 

25 ปม/อส/ทช 
หน่วยงาน ปม. :  ส านักป้องกันรักษาป่า  
                     และควบคุมไฟป่า 

3. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา 
   ที่ดิน เพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

25  - ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

4. ความส าเร็จของการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

25  - ส านักจัดการป่าชุมชน 

5. ความส าเร็จของการจัดท า Big Data ด้าน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5  - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รวม 100  



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  กรมป่าไม้ 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

สปฟ. สสป. สจด. สจช. สวพ. สกญ. สคร. สศม. สรม. ศทส. สผส. สบก. สกม. กพร. กสน. กคจ. สจป. 1-13 และ 
10 สาขา 

1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ - ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม   O              S 

2. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย - เขา้ครอบครอง 

O                S 

3. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา
ที่ดิน เพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

  O              S 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน    O             S 

5. ความส าเร็จของการจัดท า Big Data ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

S S S S   S S  O        



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  กรมป่าไม้ 

 

 
 

ตัวชี้วัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบรุี) 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 สรุปตัวช้ีวัดของส านัก น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ - ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 

15  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

2. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก 
    ท าลาย – เขา้ครอบครอง 
 

15  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

3. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา 
   ที่ดิน เพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

20  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

25  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

5. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน 
 

25  (ตัวชี้วัดบังคับเพ่ิมเติม) 

รวม 100  
 
หมายเหตุ : ส านัก/กลุ่ม สามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
 

1. ตัวช้ีวัดกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ตัวช้ีวัดตามอ านาจหน้าที่ หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษ รวมกันไม่ต ่ำกว่ำ 5 ตัวชี้วัด 
3. เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ใช้เกณฑ์

การประเมินผลตัวชี้ วัดของกรมป่าไม้ และพิจารณาจากค่าเป้าหมายตามที่ส านักได้รับตาม
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน 

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

5. ก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดรวมเท่ากับ 100 โดยพิจารณาเฉลี่ยน้ าหนักตามความส าคัญของตัวชี้วัดของ
แต่ละส านัก 

 
 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  กรมป่าไม้ 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ส่วนอ านวยการ ส่วนจัดการป่าไม ้ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส่วนวิชาการและกฎหมาย ศูนย์ป่าไม้ กจ. รบ. สพ. นฐ. สป. 

1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ - ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 

 O S  S 

2. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก 
    ท าลาย – เขา้ครอบครอง 
 

 O  S S 

3. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา 
   ที่ดิน เพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

 O  S S 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

  O  S 

5. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน 
 

  O  S 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  กรมป่าไม้ 

 

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
  แผนแม่บทฯ 

แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 แผนฯ 12 

          ยุทธศาสตร์ 4   การเติบโตทีเ่ป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
 นโยบายรัฐบาล  

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 

 

1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ - ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

 

9,015,391.23 ไร่ 9,005,156.15 ไร่ 8,979,875.40 ไร่ 
 

15 

ค าอธิบาย   กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมลูสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2562 เพื่อส ารวจและวิเคราะหส์ถานภาพ
ของทรัพยากรป่าไม้ทีม่ีอยู่ในปัจจบุัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจรงิ 

 พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุม

เป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญา้และลานหินท่ีมีอยูต่ามธรรมชาตทิี่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยู
คาลิปตสั หรือพ้ืนท่ีที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
 
 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  กรมป่าไม้ 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
เกณฑ์การประเมิน   

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

9,005,156.15ไร่ 
(ผลงานปี 61) 

(ผลการแปลภาพถ่ายดาวเทยีม ปี 2559-2560) 

8,979,875.40 ไร่ 
(ผลงานปี 62) 

(ผลการแปลภาพถ่ายดาวเทยีม ปี 2560-2561) 

มากกว่า 8,979,875.40 ไร่ 
(มากกว่าผลงานปี 2562) 

 

เง่ือนไข    ให้น าผลการด าเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาใช้ในการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจดัการป่าไม ้

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  กรมปา่ไม ้                                                                                                                                  

 

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
  แผนแม่บทฯ 

แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 แผนฯ 12 

          ยุทธศาสตร์ 4   การเติบโตทีเ่ป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
 นโยบายรัฐบาล  

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 
 

2. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน 
    การบุกรุกท าลาย – เขา้ครอบครอง 

 

1,392.40 ไร่ 0 ไร ่ 0 ไร ่ 15 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยดึ ได้แสดงการเขา้

ครอบครองพ้ืนท่ีโดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 ท่ีด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 มาตรา 25 พระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี ้
(1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัตินี ้
(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดตอ่พระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่
ก าหนดให ้
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  กรมปา่ไม ้                                                                                                                                  

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผดิไมป่ฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตวัไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกลา่วและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินทีย่ึดไวไ้ด้ออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการ
ขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 
(4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ปา่สงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
749 ไร่ 

(ร้อยละ 70 ของแผนปี 2563) 
 

 
1,070 ไร่ 

(แผนปี 2563)  

 
1,284 ไร่ 

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของแผนปี 2563) 
 

 

เง่ือนไข  ในการจัดท าตัวชี้วัด ขั้นตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเปน็ผลงานของตัวชี้วดั คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเร่ิมนับค่าเปา้หมายพืน้ที่เปน็ขั้นตอน
การด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจัดการป่าไม ้

 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  กรมปา่ไม ้                                                                                                                                  

 

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
  แผนแม่บทฯ 

แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 แผนฯ 12 

          ยุทธศาสตร์ 4   การเติบโตทีเ่ป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
 นโยบายรัฐบาล  

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 
 

3. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการ
จัดหาที่ดิน เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

8,525.67 ไร่ 0 ไร ่
 

2,906.93 ไร่ 20 

ค าอธิบาย   รัฐบาลมีนโยบายส าคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดนิท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหส้ิทธิอยู่อาศัยท ากินแตไ่มใ่ห้กรรมสิทธิรรายบุคคล รวมทั้ง
สนับสนุนเกีย่วกับสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสรมิการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจดัหาที่ดินท ากิน
ให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินน าไปจดัที่ดนิท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจดัท าข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีที่จะด าเนินการ และตรวจสอบข้อมูล
แปลงท่ีดินของราษฎรผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินให้
ความเห็นชอบก าหนดเป็นพื้นที่เปา้หมายที่จะด าเนินการจัดทีด่ินท ากินให้ชุมชนต่อไป   

 พิจารณาจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  กรมปา่ไม ้                                                                                                                                  

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
เกณฑ์การประเมิน   

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
13,012 ไร่ 

(แผนปี 2563) 
 

 
14,963.80 ไร่ 

(ร้อยละ 115 ของแผนปี 2563) 

 
16,915.60 ไร่ 

(ร้อยละ 130 ของแผนปี 2563) 

 

เง่ือนไข   

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจัดการป่าไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  กรมปา่ไม ้                                                                                                                                  

 

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
  แผนแม่บทฯ 

แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 แผนฯ 12 

          ยุทธศาสตร์ 4   การเติบโตทีเ่ป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
 นโยบายรัฐบาล  

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 
 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

- - - 25 

ค าอธิบาย   ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ไดร้ับอนุมัติให้จดัตัง้เป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรฐัในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000 หมู่บ้าน 
 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัต ิ
 การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การเพิ่มจ านวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจดัท าแผนการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการ
จัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบรเิวณเพื่อการใช้ประโยชน์และการบรหิารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  กรมปา่ไม ้                                                                                                                                  

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
เกณฑ์การประเมิน   

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
81 ป่าชุมชน 

(ร้อยละ 60 ของแผนปี 2563) 
 

 
135 ป่าชุมชน 
(แผนปี 2563) 

 
162 ป่าชุมชน 

(ร้อยละ 120 ของแผนปี 2563) 

 

เง่ือนไข  ด าเนินการประเมินในป่าชุมชนที่เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการปา่ชมุชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนสง่เสริมการป่าไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  กรมปา่ไม ้                                                                                                                                  

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
  แผนแม่บทฯ 

แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 แผนฯ 12 

          ยุทธศาสตร์ 4   การเติบโตทีเ่ป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
 นโยบายรัฐบาล  

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 
 

5. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน 
 

1,600 ไร่ 1,500 ไร่ 2,200 ไร่ 25 

ค าอธิบาย   1. การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสทิธิรหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินที่ไดร้ับอนุญาตจากรัฐ
ให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายไดจ้ากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสรา้งอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
2. ข้ันตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นท่ี เตรียมชนิดพันธ์ุไม้ที่มคีวามเหมาะสมกับพื้นที่ และตรงกบัความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 
สอดคล้องตามหลักวิชาการ โดยมพีันธุ์ไม้ที่เหมาะสมให้เลือกตามบญัชีรายชื่อพันธุ์ไม้ที่แนบท้ายของโครงการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม 
3. รายละเอียดโครงการ 

1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
        - สนับสนุนกล้าไม้รอบตดัฟนัยาว ในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารงุ รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ 
จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว  
           โดยในปีที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลีย่ร้อยละ 90 ข้ึนไป, ในปีท่ี 4 เฉลี่ยร้อยละ 85 ข้ึนไป, และในปีท่ี 5 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
     2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมย้างพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
         - สนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร ่
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  กรมปา่ไม ้                                                                                                                                  

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

2560 2561 2562 
     3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
         3.1 โครงการส่งเสรมิปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
               - สนับสนุนกล้าไมโ้ตเร็ว ในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 300 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 3 ปี เป็นเงิน 3,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงิน
เมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว โดยในปีที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ข้ึนไป 
         3.2 โครงการส่งเสรมิปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน 

                    - สนับสนุนกล้าไม้ 800 ต้น/ไร ่
เกณฑ์การประเมิน   

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
1,250 ไร่ 

(ร้อยละ 50 ของแผนปี 2563) 
 

 
1,875 ไร่ 

(ร้อยละ 75 ของแผนงานปี 2563) 

 
2,500 ไร่ 

(ร้อยละ 100 ของแผนปี 2563) 

 

เง่ือนไข  ตรวจรับรองการปลูกและจ่ายเงนิอุดหนุน ตามระเบียบของแต่ละโครงการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนสง่เสริมการป่าไม ้

 
 
 
 


