
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สรุปคะแนนผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 
 

( …...…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)         ( ..... .... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวช้ีวัด 

(รอยละ) 

(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 

(D) 
เปาหมายขั้นต่ำ 

50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 

100 คะแนน 

1. จำนวนพ้ืนท่ีปาไม - สำรวจจากภาพถาย

ดาวเทียม 

15 9,005,156.15

ไร 

 

8,979,875.40 ไร 

 

มากกวา 8,979,875.40 ไร 8,983,796.51 ไร 15 คะแนน 

(100 x 15 / 100 = 15) 

2. จำนวนพ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับการปองกันการบุกรุก

ทำลาย – เขาครอบครอง 

15 749 ไร 1,070 ไร 1,284 ไร 1,149.98 ไร 13.50 คะแนน 

(90 x 15 / 100 = 13.50) 

3. จำนวนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีไดรับการจัดหา

ท่ีดิน เพ่ือนำไปจัดท่ีดินทำกินใหชุมชน 

20 11,060.20 ไร 

 

13,012.00 ไร 

 

14,963.80 ไร 

 

15,171.96 ไร 20 คะแนน 

(100 x 20 / 100 = 20) 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ีปาชุมชน 25 81 ปาชุมชน 135 ปาชุมชน 162 ปาชุมชน 144 ปาชุมชน 22 คะแนน 

(89 x 25 / 100 = 22) 

5. จำนวนพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 25 1,250 ไร 1,875 ไร 2,500 ไร 2,450 ไร 24.50 คะแนน 

(98 x 25 / 100 = 25.50) 

รวม 100     95 คะแนน 

สรุปผล ระดับคุณภาพ 

แบบฟอรมที่ 1 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

*หมายเหตุ : การคำนวณคะแนน (คะแนนท่ีได) (D) ไดมาจาก 

1. นำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑการประเมิน (B)  (ถาอยูในชวงระหวาง 2 เปาหมาย ใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค) 

2. นำคะแนนท่ีไดจากขอ 1. คูณกับน้ำหนักตัวช้ีวัดนั้น ๆ แลวหารดวย 100 จะไดคะแนนชอง (D) 

3. ผลการดำเนินงานต่ำกวาคาเปาหมายข้ันตน จะไดคะแนนเปนศูนย 

 

 เกณฑการประเมินระดับสวนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 90 – 100 คะแนน 

ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 75 – 89.99 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันตน มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 60 – 74.99 คะแนน 
ระดับตองปรับปรุง มีคะแนนผลการดำเนินงานต่ำกวา 60 คะแนน 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

ตัวช้ีวัดท่ี :  

1. จำนวนพื้นท่ีปาไม - สำรวจจากภาพถายดาวเทียม 

คำอธิบาย : 

• กรมปาไมรวมกับศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดำเนินโครงการจัดทำขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม ป พ.ศ. 

2561 - 2562 เพ่ือสำรวจและวิเคราะหสถานภาพของทรัพยากรปาไมท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ือใหแผนท่ีปาไมและฐานขอมูลปาไมเปน

มาตรฐาน ถูกตองตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการปาไมของประเทศใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปนจริง 

• พิจารณาจากพ้ืนท่ีปาไมของประเทศในความรับผิดชอบของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง  

• นิยามพ้ืนท่ีปาไมท่ีใชสำหรับการแปลตีความภาพถายดาวเทียม เพ่ือจัดทำขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณ

ท่ีสามารถจำแนกไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผืนตอเน่ืองขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินท่ีมีอยู

ตามธรรมชาติท่ีปรากฏลอมรอบดวยพ้ืนท่ีท่ีจำแนกไดวาเปนพ้ืนท่ีปาไม โดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนท่ีท่ีมีตนไม แตประเมิน

ไดวาผลผลิตหลักของการดำเนินการไมใชเน้ือไม ไดแก พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม 

เกณฑการประเมิน : 

เปาหมายข้ันต่ำ 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายข้ันสูง 

(100 คะแนน) 

 9,005,156.15ไร 

(ผลงานป 61) 

(ผลการแปลภาพถายดาวเทียม ป 2559-2560) 

 

8,979,875.40 ไร 

(ผลงานป 62) 

(ผลการแปลภาพถายดาวเทียม ป 2560-2561 

มากกวา 8,979,875.40 ไร 

(มากกวาผลงานป 2562) 

 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 

1. จำนวนพื้นท่ีปาไม - สำรวจจาก

ภาพถายดาวเทียม 

8,983,796.51 ไร 100 คะแนน 

 

แบบฟอรมที่ 2  

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : กรมปาไมรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดทำขอมูลสภาพพื้นท่ี

ปาไม เพื่อสำรวจและจัดทำขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไมท่ีมีมาตรฐานและมีความถูกตองตามหลักวิชาการเพื่อสนับสนุน        

การจัดการทรัพยากรปาไม 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดำเนินงาน : การจัดทำขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไมใชขอมูลภาพถายดาวเทียม Sentinel-2.          

และขอมูลภาพถายดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพในป 2562 

 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :    - 

 

หลักฐานอางอิง : โครงการจัดทำขอมูลพื้นท่ีสภาพปาไม ป พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

ตัวช้ีวัดท่ี :  

2. จำนวนพื้นท่ีปาไมท่ีไดรับการปองกันการบุกรุกทำลาย – เขาครอบครอง 

คำอธิบาย : 

• พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับการปองกันการบุกรุกทำลาย - เขาครอบครอง (ไร)  

• จำนวนพ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับการปองกันการบุกรุกทำลาย - เขาครอบครอง (ไร) หมายถึง จำนวนพ้ืนท่ีปาไมท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

หรือ เจาหนาท่ีผูตรวจยึด ไดแสดงการเขาครอบครองพ้ืนท่ีโดยการดำเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แหง พ.ร.บ. 

อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีดำเนินการไดใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

• มาตรา 25 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อไดกำหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติ และรัฐมนตรีไดแตงต้ัง

พนักงานเจาหนาท่ีผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติน้ันแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจดังตอไปน้ี 

(1) สั่งใหผูหน่ึงผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทำใด ๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติ ในกรณีท่ีมีขอเท็จจริง

ปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(2) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทำผิดตอพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแกไขหรือทำประการอ่ืนใดแกสิ่งท่ีเปนอันตราย หรือสิ่งท่ีทำให

เสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติภายในเวลาท่ีกำหนดให 

(3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แกไขหรือทำประการอ่ืน เมื่อผูกระทำผิดไมปฏิบัติตาม (2) ไมปรากฏตัวผูกระทำผิดหรือรูตัวผูกระทำผิด

แตหาตัวไมพบ ถาพนักงานเจาหนาท่ีไดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดดังกลาวและไดเสียคาใชจายเพ่ือการน้ัน ใหผูกระทำผิด

ชดใชหรือออกคาใชจายน้ันท้ังหมด หรือใหพนักงานเจาหนาท่ีนำทรัพยสินท่ียึดไวไดออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน

ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือชดใช คาใชจายน้ัน และใหนำความในมาตรา 1327 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ

แกเงินท่ีไดจากการขายทรัพยสินน้ันโดยอนุโลม 

(4) ดำเนินการอยางหน่ึงอยางใดท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ีเพ่ือปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกปาสงวนแหงชาติในกรณีท่ีมีเหตุ

ฉุกเฉิน 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

เกณฑการประเมิน : 

เปาหมายข้ันต่ำ 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายข้ันสูง 

(100 คะแนน) 

749 ไร 

(รอยละ 70 ของแผนป 2563) 

 

1,070 ไร 

(แผนป 2563) 

1,284 ไร 

(เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 ของแผนป 

2563) 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 

2. จำนวนพื้นท่ีปาไมท่ีไดรับการปองกัน

การบุกรุกทำลาย – เขาครอบครอง 

1,149.98 ไร 

 

90 คะแนน 

 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : จำนวนพื้นท่ีปาไมท่ีไดรับการปองกันการบุกรกุทำลาย – เขา

ครอบครอง (ไร) คือ จำนวนพื้นท่ีปาไมท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ เจาหนาท่ีตรวจยึด ไดแสดงการเขาครอบครองพื้นท่ี

โดยการดำเนินการตามมาตรา มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีดำเนินการไดใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

ปจจัยสนับสนนุตอการดำเนินงาน : ควรไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการปฏิบัติงาน 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  

1. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม มาตรา 25 เห็นควรมีการจัดอบรมใหความรูแก

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

2. ในอนาคตการดำเนินการตาม มาตรา 25 บางพื้นท่ีอาจมีความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีกับเจาของพื้นท่ี ทำให

เกิดการฟองรอง และเจาหนาท่ีอาจมีความเส่ียงในการปฏิบัติหนาท่ี 

 

หลักฐานอางอิง :  

1. ผลการดำเนินงานตามมาตรา 25 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอมูล ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

2. ผลการดำเนินงานแผนหยุดยั้งการทำลายและฟนฟูปา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

ตัวช้ีวัดท่ี :  

3. จำนวนพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีไดรับการจัดหาท่ีดิน เพื่อนำไปจัดท่ีดินทำกินใหชุมชน 

คำอธิบาย : 

• รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการจัดการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำ โดยไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางดำเนินงานของ

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวของ และคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช.

จังหวัด) คือ การจัดท่ีดินทำกินใหแกชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหสิทธิอยูอาศัยทำกินแตไมใหกรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมท้ัง

สนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และสงเสริมการดำรงชีพเพ่ือใหราษฎรพ่ึงตนเองไดอยางมั่นคง

และย่ังยืน โดยการดำเนินงานจัดหาท่ีดินทำกินใหชุมชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

• พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ หมายถึง ปาสงวนแหงชาติท่ีไดรับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาท่ีดินนำไปจัดท่ีดินทำกินใหชุมชน ซึ่งเปน

เปาหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมปาไมรวมกับสำนักจัดการทรัพยากรปาไมทองท่ี 

ดำเนินการสำรวจตรวจสอบจัดทำขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีจะดำเนินการ และตรวจสอบขอมูลแปลงท่ีดินของราษฎรผูครอบครอง

ท่ีดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม) เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนด เพ่ือเสนอใหคณะอนุกรรมการ

จัดหาท่ีดินใหความเห็นชอบกำหนดเปนพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะดำเนินการจัดท่ีดินทำกินใหชุมชนตอไป   

• พิจารณาจากจำนวนพ้ืนท่ี (ไร) ท่ีคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินพิจารณาเห็นชอบกำหนดเปนพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะดำเนินการจัดท่ีดิน

ทำกินใหชุมชน 

 

เกณฑการประเมิน : 

เปาหมายข้ันต่ำ 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายข้ันสูง 

(100 คะแนน) 

11,060.20 ไร 

(รอยละ 85 ของแผนป 2563) 

 

13,012.00 ไร 

(แผนป 2563) 

14,963.80 ไร 

(รอยละ 115 ของแผนป 2563) 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 

3. จำนวนพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีไดรับ

การจัดหาท่ีดิน เพื่อนำไปจัดท่ีดินทำกิน

ใหชุมชน 

15,171.96 ไร 100 คะแนน 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินพิจารณา

เห็นชอบเปนพื้นท่ีเปาหมายหมายดำเนินการ และจังหวัดไดยื่นอนุญาตใชประโยชนพื้นท่ีแลว ในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 

ไดแก 1. ปาสงวนแหงชาติปาเขาตะโกปดทอง และปาเขาเพชรนอย 

       2. ปาสงวนแหงชาติปาองคพระ ปาเขาพุระกำ และปาเขาหวยพลู 

       3. ปาสงวนแหงชาติปาหวยขมิ้น ปาพุน้ำรอน และปาหนองหญาไทร 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดำเนินงาน :  - 

 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : เอกสารหลักฐานในการอนุญาตใชพื้นท่ียังไมถูกตองครบถวน จึงทำใหการอนุญาตลาชา 

 

หลักฐานอางอิง : การประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 

 

 
 
 
 
 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

ตัวช้ีวัดท่ี :  

4. การเพิ่มและพัฒนาพืน้ท่ีปาชุมชน 

คำอธิบาย : 

• ปาชุมชน คือ พ้ืนท่ีปานอกเขตปาอนุรักษหรือพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐนอกเขตปาอนุรักษ ท่ีไดรับอนุมัติใหจัดต้ังเปนปาชุมชน โดยชุมชน

รวมกับรัฐในการอนุรักษ ฟนฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความ

หลากหลายทางชีวภาพในปาชมุชน อยางสมดุลและย่ังยืน 

• เปาหมายการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5,000 หมูบาน 

• แผนจัดการปาชุมชน คือ แผนจัดการปาชุมชน ตาม หมวด 5 แหง พ.ร.บ. ปาชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีคณะกรรมการปาชุมชนประจำ

จังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

• การเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชน หมายถึง การเพ่ิมจำนวนปาชุมชน ตาม พ.ร.บ. ปาชุมชน พ.ศ. 2562 

การพัฒนาพ้ืนท่ีปาชุมชน หมายถึง การสงเสริม สรางความรูความเขาใจ ใหชุมชนสามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการปาชุมชน 

ตาม พ.ร.บ. ปาชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการจัดทำขอบังคับปาชุมชน การแบงบริเวณเพ่ือการอนุรักษและบริเวณเพ่ือ

การใชประโยชนและการบริหารจัดการปาชุมชน ตาม พ.ร.บ. ปาชุมชน พ.ศ. 2562 

เกณฑการประเมิน : 

เปาหมายข้ันต่ำ 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายข้ันสูง 

(100 คะแนน) 

81 ปาชุมชน 

(รอยละ 60 ของแผนป 2563) 

 

135 ปาชุมชน 

(แผนป 2563) 

162 ปาชุมชน 

(รอยละ 120 ของแผนป 2563) 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 

4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีปาชุมชน 144 ปาชุมชน 89 คะแนน 

 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

1. จังหวัดราชบุรี 48 ปาชุมชน (จัดต้ังปาชุมชน 3 ปาชุมชน/จัดทำแผนจัดการปาชุมชน 45 ปาชุมชน) 

2. จังหวัดกาญจนบุรี 63 ปาชุมชน (จัดต้ังปาชุมชน 3 ปาชุมชน/จัดทำแผนจัดการปาชุมชน 60 ปาชุมชน) 

3. จังหวัดสุพรรณบุรีบุรี 33 ปาชุมชน (จัดต้ังปาชุมชน 3 ปาชุมชน/จัดทำแผนจัดการปาชุมชน 30 ปาชุมชน) 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดำเนินงาน : 

1. การมีเปาหมายและแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2. การไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีไดรับแผนปฏิบัติงานภายใตสังกัดและความรวมมือจากชุมชน

เปาหมาย 

 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 

1. อนุมัติบัญญัติยังไมแลวเสร็จ ทำใหเกิดความไมชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

2. เจาหนาท่ีไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

3. อุปกรณในการปฏิบัติงานและยานพาหนะไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 

หลักฐานอางอิง :     - 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

ตัวช้ีวัดท่ี :  

5. จำนวนพื้นท่ีปาเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน 

คำอธิบาย : 

• การปลูกปาเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไมยืนตนในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเปนท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง

ตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐใหใชประโยชนได เพื่อหวังผลสรางรายไดจากไมท่ีปลกู ทำใหเกิดการ

สรางอาชพี พัฒนาความเปนอยูของประชาชน และสงผลตอความสมดุลของระบบนิเวศ 

• ข้ันตอนและแนวทางการปลูกไมเศรษฐกิจ ไดแก คัดเลือกพ้ืนท่ี เตรียมพ้ืนท่ี เตรียมชนิดพันธุไมท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และตรง

กับความตองการของผูเขารวมโครงการ สอดคลองตามหลักวิชาการ โดยมีพันธุไมท่ีเหมาะสมใหเลือกตามบัญชีรายชื่อพันธุไมท่ีแนบ

ทายของโครงการ และปลูกในฤดูกาลท่ีเหมาะสม 

• รายละเอียดโครงการ 

1. กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกตนไมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอม ระยะท่ี 2 

        - สนับสนุนกลาไมรอบตัดฟนยาว ในบัญชีรายชื่อพันธุไมตามโครงการฯ ท่ีกรมปาไมกำหนด 200 ตน/ไร และเงินทุนปลูกและบำรุง 

รวม 5 ป เปนเงิน 5,000 บาทตอไร จายเงินเมื่อผานการตรวจรับรองผลการดำเนินงานแลว  

             โดยในปท่ี 1-3 ตองมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยรอยละ 90 ข้ึนไป, ในปท่ี 4 เฉลี่ยรอยละ 85 ข้ึนไป, และในปท่ี 5 รอยละ 80 ข้ึนไป 

     2. กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมยางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

         - สนับสนุนกลาไม 50 ตน/ไร 

     3. กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็ว 

         3.1 โครงการสงเสริมปลูกไมโตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 

               - สนับสนุนกลาไมโตเร็ว ในบัญชีรายชื่อพันธุไมตามโครงการฯ ท่ีกรมปาไมกำหนด 300 ตน/ไร และเงินทุนปลูกและบำรุง 

รวม 3 ป เปนเงิน 3,000 บาทตอไร จายเงินเมื่อผานการตรวจรับรองผลการดำเนินงานแลว โดยในปท่ี 1-3 ตองมีอัตราการ

รอดตายเฉลี่ยรอยละ 90 ข้ึนไป 

         3.2 โครงการสงเสริมปลูกไมโตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน 

                    - สนับสนุนกลาไม 800 ตน/ไร 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

เกณฑการประเมิน : 

เปาหมายข้ันต่ำ 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายข้ันสูง 

(100 คะแนน) 

1,250 ไร 

(รอยละ 50 ของแผนป 2563) 

 

1,875 ไร 

(รอยละ 75 ของแผนงานป 2563) 

2,500 ไร 

(รอยละ 100 ของแผนป 2563) 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 

5. จำนวนพื้นท่ีปาเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน 2,450 ไร 98 คะแนน 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

1. จังหวัดราชบุรี จำนวน 650 ไร 

2. จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 950 ไร 

3. จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 650 ไร 

4. จังหวัดนครปฐม จำนวน 200 ไร / ขอคืนงบประมาณกิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพื่อ

อุตสาหกรรม (เพื่อพลังงานทดแทน) จำนวน 50 ไร  

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดำเนินงาน :  

1. การยกเลิกไมหวงหามตามมาตรา 7 แหง พ.ร.บ. ปาไม 2484 

2. เกษตรกรไดรับเงินสนับสนุนสำหรับการปลูกไมเศรษฐกิจ 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี)   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  

1. ไดรับงบประมาณสำหรับการเพาะชำกลาไมลาชา 

2. ข้ันตอนการดำเนินงานดานเอกสารมีความยุงยากซับซอน 

 

หลักฐานอางอิง :       - 

 

 

  


