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  รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ�า
ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้ทราบถึงระดับ 
ผลส�าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากการติดตามผล รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อใช ้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณถัดไป

  รายงานฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออก 2 ส่วน คือ ส่วนบทสรุปผู้บริหาร และส่วนของ 
บทที่ 1 - 6 ซึ่งเนื้อหาในส่วนที่สองจะประกอบด้วยบทท่ี 1 บทน�า บทท่ี 2 แนวคิด 
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 การติดตามผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บทที่ 4 การประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ 
บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคจากการติดตามผล และบทที่ 6 ข้อเสนอแนะ

 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สามารถด�าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้ข้อจ�ากัดต่าง ๆ  
ในช่วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ทวี 
ความรุนแรงมากขึ้นในป ี  พ.ศ. 2564 คณะผู ้จัดท�าขอขอบพระคุณผู ้บริหาร 
กรมป่าไม้ และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงาน 
การจัดท�าข้อมูล รวมทั้งน�าเสนอมุมมองและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ท้ังน้ี  
คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การติดตามและประเมินผลในรายงานฉบับน้ี จะเป็น
ส่วนหน่ึงในการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ ให้สามารถ
แสดงผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นต่อไป

           ส่วนติดตามและประเมินผล
           ส�านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

บทสรุป
ส� หรับผู้บริหาร

 กรมป ่า ไม ้ ได ้ก� าหนดแนวทางการติดตามผลการด�า เนินงานระหว ่าง
ปีงบประมาณ (Ongoing Monitoring) โดยได้เลือก 28 โครงการ/กิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับภารกิจส�าคัญของหน่วยงาน และก�าหนดแนวทางการประเมินผล 
เมื่อสิ้นสุดการด�าเนินงาน (Post or End for Project Evaluation) ตามเป้าหมาย 
การให ้บริการหน่วยงาน ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให ้ทราบว ่า 
การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก�าหนดหรือไม ่ บรรลุตามเป้าหมายเพียงใด 
ปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร จ�านวน 11 ตัวชี้วัด  
รวม 28 โครงการ/กิจกรรม คือ

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก 
ท�าลายทรัพยากรป่าไม้

รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของ 
กรมป่าไม้ ค่าเป้าหมาย 39.78 ล้านไร่ ประกอบด้วย 
1 กจิกรรม คอื

จำ�นวน

39.78  ล้�นไร่

ตวัชีว้ดัที ่1

1.

1



กรมป่าไม้

บทสรุป
ส� หรับผู้บริหาร กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกันท�าลาย

ทรัพยากรป่าไม้

ตวัชีว้ดัที ่2

2.
หยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่า 
ท่ีถูกบกุรกุ ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า  100,000 ไร ่
ประกอบด้วย 1 กิจกรรม คือ

จำ�นวนไม่น้อยกว่�

100,000 ไร่

กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(ปลูกไม้ใช้สอย) 

ตวัชีว้ดัที ่3

3.
พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู ค่าเป้าหมาย 62,120 ไร่ 
ประกอบด้วย 8 กิจกรรม คือ 

จำ�นวน

1,000 ไร่

กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่
ที่ถูกบุกรุก

จำ�นวน

1,770 ไร่
มาตรา 25

2



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด�าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

จำ�นวน

15,000  ไร่

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

จำ�นวน

2,900 ไร่

กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเหนือ) 

จำ�นวน

2,950 ไร่
ภาคเหนอื

กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ)

จำ�นวน

30,000 ไร่

ภาคเหนอื

3



กรมป่าไม้

กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

จำ�นวน

7,500  ไร่

กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคใต้) 

จำ�นวน

1,000 ไร่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ตวัชีว้ดัที ่4

4.
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย 15,250 ไร่ ประกอบด้วย 
 4 กิจกรรม คือ

จำ�นวน

10,000 ไร่

ภาคใต้

4



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ) 

จำ�นวน

800 ไร่

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

จำ�นวน

3,700 ไร่

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคกลาง)

จำ�นวน

750 ไร่

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื

ภาคกลาง
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กรมป่าไม้

กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
เพื่อการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน 

ตวัชีว้ดัที ่5

5.
จ�านวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบ
เพ่ือการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน ค่าเป้าหมาย 
200,000 ไร่ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม  คือ

จำ�นวน

200,000 ไร่่

กิจกรรมส�ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดท�า
ข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

ตวัชีว้ดัที ่6

6.
จ�านวนเนื้อที่ป่าถาวรที่ได้รับการส�ารวจสภาพพื้นที ่
เพือ่จัดท�าข้อมลูท่ีดนิ ค่าเป้าหมาย 80,880 ไร่ ประกอบด้วย 
 1 กิจกรรม คือ

จำ�นวน

80,880  ไร่่
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมโครงการจัดท�าแผนการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 

หมู่บ้านที่ได้รับการจัดท�าแผนการจัดการทรัพยากร
ทีด่นิและป่าไม้ระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือจดัระเบยีบการใช้ท่ีดนิ  
ค่าเป้าหมาย 800 หมูบ้่าน ประกอบด้วย 1 กจิกรรม คอื 

จำ�นวน

800 หมู่บ้�น

ตวัชีว้ดัที ่7

7.

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและควบคมุไฟป่า ค่าเป้าหมาย 
 750 หมูบ้่าน ประกอบด้วย 5 กจิกรรม คือ

จำ�นวน

100 หมู่บ้�น

ตวัชีว้ดัที ่8

8.

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า 
และควบคุมไฟป่า (ภาคเหนือ) 

จำ�นวน

500 หมู่บ้�น
ภาคเหนอื
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กรมป่าไม้

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า (ภาคตะวันออก) 

จำ�นวน

60 หมู่บ้�น ภาคตะวนัออก

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า (ภาคกลาง) 

จำ�นวน

60 หมู่บ้�น ภาคกลาง

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า (ภาคใต้) 

จำ�นวน

30 หมู่บ้�น ภาคใต้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

จดุความร้อน (Hot Spot) ค่าเฉลีย่ 5 ปีลดลง เม่ือเทียบ
กบัปีท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย  7,083 จุด ประกอบด้วย  
1 กจิกรรม คอื

จำ�นวน

7,083 จุด

ตวัชีว้ดัที ่9

9.

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

จดัตัง้และพฒันาป่าชมุชน ค่าเป้าหมาย 6,300 ป่าชมุชน 
ประกอบด้วย 1 กจิกรรม คอื

จำ�นวน

6,300 ป่�ชุมชน

ตวัชีว้ดัที ่10

10.
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กรมป่าไม้

กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานบริหารจัดการ
พื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ) 

ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน 
การบริหารจดัการป่าชมุชน ค่าเป้าหมาย 262 ป่าชมุชน 
ประกอบด้วย 5 กจิกรรม คอื

จำ�นวน

20 ป่�ชุมชน

ตวัชีว้ดัที ่11

11.

กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ภาคเหนือ)

จำ�นวน

135 ป่�ชุมชน

กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ภาคตะวันออก) 

จำ�นวน

50 ป่�ชุมชน

ภาคเหนอื

 ภาคตะวนัออก
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ภาคกลาง) 

จำ�นวน

21 ป่�ชุมชน

กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ภาคใต้) 

จำ�นวน

36 ป่�ชุมชน

ภาคกลาง

ภาคใต้

 การติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่แผนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ 
กรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก�าหนดไว้ ภายใต้มาตรการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมป่าไม้
จึงก�าหนดรูปแบบการติดตามผล แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

 1. ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของกรมป่�ไม้ ประจำ�ปีงบประม�ณ 
  พ.ศ. 2564 จ�กแบบติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ประจำ� 

  ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุล�คม 2563 -  
  มีน�คม 2564)

  
  เป็นการติดตามโดยขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ได้แก่ ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส�านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ (สจป.) ที่ 1 - 13 และส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.) สาขา 
ทุกสาขา รายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานตามแบบติดตาม 
ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 28 กิจกรรม

การติดตามผล
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กรมป่าไม้

 2. ก�รติ ดต�มคว�มก ้ �วหน ้ �ผลก�รดำ � เนินง�นระหว ่ � ง 
  ปีงบประม�ณของกรมป่�ไม้ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564

  
  เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ส ่วนกลางในภูมิภาค จ�านวน 13 หน่วยงาน ตามที่แผนการติดตาม 
และประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ก�าหนดการติดตามด้วยการประชุมร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ และติดตามผล
ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง แต่เนื่องจากในช่วงระยะเวลาตามแผนการติดตาม 
และประเมินผล ฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ออก
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณี 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID - 19)) (ฉบับที่ 17) ก�าหนดให้บุคลากรในสังกัดที่มี 
หน่วยงานต้ังอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปฏิบัติงาน  
ณ สถานที่พักให้เต็มความสามารถที่จะท�าได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 
ยกเว้นงานให้บริการประชาชน งานรักษาความปลอดภัย หรืองานที่ต้อง 
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือมีระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด  
ให้พิจารณาด�าเนินการตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยถือปฏิบัติ 
อย ่ างเคร ่งครัดจนกว ่าจะมีค� าสั่ ง เปลี่ยนแปลง รวมทั้ งก� าหนดให ้
หน ่วยงานพิจารณางดหรือเลื่อนการประชุม สัมมนา และฝ ึกอบรม 
หรือกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกัน ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมี 
ความจ�าเป็นต้องจัดประชุมให้พิจารณาใช้วิธีการประชุมแบบออนไลน์ 
หรือ VDO Conference แทน กรมป่าไม ้จึงได ้ปรับวิธีการติดตาม 
ความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค  
จากเดิมท่ีจะต้องติดตามด้วยการลงพืน้ท่ีภาคสนาม เป็นการขอความอนุเคราะห์ 
ให ้หน ่วยงานที่ เ ก่ียวข ้อง รายงานความก ้าวหน้าผลการด�าเนินงาน 
ตามแบบติดตามผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับ 
การประชุมติดตามผลผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 3. ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของกรมป่�ไม้ ประจำ�ปีงบประม�ณ  
  พ.ศ. 2564 จ�กแบบติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ประจำ�ป ี
  งบประม�ณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุล�คม 2563 -  
  กันย�ยน 2564) 

  เป็นการติดตามโดยขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จ�านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส�านัก 
ส่งเสริมการปลูกป่า ส�านักจัดการป่าชุมชน ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้ ส�านัก 
โครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษ และส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้ รายงาน
ผลการด�าเนินงานตามแบบติดตามผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ�านวน 28 กิจกรรม 

 การประเมินผล ได้แบ่งการประเมินผลออกเป็น 3 ระดับ คือ

 1. ก�รประเมินผลผลิต 

  โดยการก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลผลิตให้อยู ่ในรูปแบบของ 
การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) เป็นรายโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด�าเนินการภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยได้ประเมินผลทั้ง 28 โครงการ/กิจกรรมใน 4 มิติ ได้แก่  
มิติเชิงปริมาณ มิติเชิงคุณภาพ มิติเชิงเวลา และมิติเชิงต้นทุน ซ่ึงแต่ละ 
มิติแบ่งเกณฑ์การประเมินผลออกเป็น 4 กลุ่มระดับ 

 2. ก�รประเมินผลลัพธ์ 

  ได้วัดผลการด�าเนินงานในระดับผลลัพธ์ตามเป้าหมายการให้
บริการหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 11 ตัวชี้วัด 

 3. ก�รประเมินผลสำ�เร็จในภ�พรวมของกรมป่�ไม้ 

  ได้แบ่งการวัดผลออกเป็น 2 ส่วน คือ
 
  3.1  เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ จ�านวน 4 มิติของตัวชี้วัด (ในระดับ 

      ผลผลิต)
  3.2   เกณฑ์การวัดประสิทธิผล จ�านวน 1 ตัวชี้วัด (ในระดับผลลัพธ์)

การประเมินผล
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กรมป่าไม้

  ดังนั้น การประเมินผลส�าเร็จจากการด�าเนินงานในภาพรวม  
จงึด�าเนนิการโดยหาค่าเฉลีย่จากการวดัผลทัง้ 2 ส่วน ภายใต้ 11 ตวัชีว้ดัส�าคญั 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมป่าไม้ ผลปรากฏว่าผลการประเมิน 
ในภาพรวมของกรมป่าไม้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.2818 (จากคะแนนเต็ม 
3.00) อยู ่ในระดับดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินภาพรวมของ 
ตัวชี้วัดท่ี 1 รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม ้  
39.78 ล้านไร่, ตัวชี้วัดที่ 2 หยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพและยึดคืน 
ผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่, ตัวชี้วัดท่ี 9 จุดความร้อน  
(Hot Spot) ค่าเฉลีย่ 5 ปีลดลง เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา 7,083 จดุ และตวัช้ีวดั 
ท่ี 10 จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน 6,300 ป่าชุมชน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีวางไว ้  และไม ่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผล จึงส ่งผลกระทบมากต่อ 
การบรรลุเป้าหมายการด�าเนินงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ (รายละเอียด
ปรากฏตามบทที่ 4)

  

  จากการติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได ้รับ 
การจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หรือตัวชี้วัด
ส�าคัญของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 28 โครงการ/
กิจกรรมของรอบ 6 เดือน รอบระหว่างปี และรอบ 12 เดือน โดยการขอ 
ความอนุ เคราะห ์ ให ้หน ่วยงานท่ี เกี่ ยวข ้องรายงานความก ้ าวหน ้ า 
ผลการด�าเนินงานตามแบบติดตามผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 การประชุมติดตามผลการด�าเนินงานผ่านระบบการประชุม 
ทางไกล (VDO Conference) และการติดตามผลในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง  
เมื่อน�าข้อมูลมารวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล จึงท�าให้ทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานใน 3 ประเด็น คือ

ปัญหาอุปสรรคจำากการติดตามผล
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 1. ปัญห�ที่ต้องแก้ไขอย่�งเร่งด่วน 3 ลำ�ดับแรก 

 เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับด�าเนินการ ในปีงบประมาณถัดไป คือ

 1.1   ป ัญหาจ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม ่สอดคล ้องกับ 
   ปริมาณงาน 

 1.2  ปัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช�ารุด และ/หรือไม่เพียงพอ 
   ต่อการปฏิบัติงาน 

 1.3 ปัญหาเจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะท่ีจ�าเป็น 
   ในการปฏิบัติงาน

 2. ปัญห�อุปสรรคพื้นฐ�น 

  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร  
และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก มีดังนี้

 2.1 ปัญห�ด้�นงบประม�ณ

    ปัญหาหน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า

     ปัญหาหน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด)  
   ซึ่งส ่งผลให้การด�าเนินงานไม ่เป ็นไปตามกรอบระยะเวลา 
   ที่ก�าหนด

    ปัญหาหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

    ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

 2.2 ปัญห�ด้�นบุคล�กร

    ปัญหาจ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
   ปริมาณงาน

    ปัญหาการขาดแคลนอัตราก�าลังที่มาทดแทน ในกรณ ี
   การเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต
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กรมป่าไม้

    ปัญหาการขาดแคลนอัตราก�าลังในต�าแหน่งที่จ�าเป็นและ 
  เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร

    ปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�าเป็น 
  ในการปฏิบัติงาน

    ป ัญหาต�าแหน่งงานของบุคลากรไม ่สอดคล้องกับงาน 
  ที่ปฏิบัติ เช่น ต�าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติงานพัสดุ

    ป ัญหาศักยภาพของบุคลากรไม ่ตอบสนองต ่อภารกิจ 
  ที่ปฏิบัติ เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ท�าให ้
  ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

    ปัญหาการเลื่อนระดับของบุคลากรในสายงานสนับสนุน
    
    ป ัญหาขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช ่น สวัสดิการ 

  สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.3 ปัญห�ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก
   
    ปัญหาไม่มียานพาหนะส�าหรับการปฏิบัติงาน

    ป ัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช�า รุด และ/หรือ 
  ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

    ป ัญหายานพาหนะท่ีได ้ รับการจัดสรร ไม ่ เหมาะสมกับ 
  ภารกิจที่ปฏิบัติ

    ปัญหาไม่มคีรุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ส�าหรบัการปฏิบตังิาน
  
    ปัญหาครุภัณฑ์ (ไม่ใช ่ยานพาหนะ) ที่ ได ้รับการจัดสรร  

  ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ

    ปัญหาครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช�ารุด  
  และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

  
    ป ัญหาบ้านพัก และ/หรืออาคารส�านักงานเสื่อมสภาพ  

  หรือช�ารุด และ/หรือไม่เพียงพอ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

3. ปัญห�อุปสรรคจ�กก�รดำ�เนินง�น 

 กล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้

  ปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้ค�าแนะน�าหรือปรึกษาต่าง ๆ

  ปัญหาฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ

  ป ัญหาประชาชนกลุ ่มเป ้าหมายส ่วนใหญ่ขาดความรู ้และ 
ความเข ้าใจในด้านการป่าไม้ ส ่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

  ปัญหามาตรการ/แนวทางส�าหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด

  ปัญหาการก�าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อ
กลุ่มเป้าหมาย

  ปัญหาเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้

  ปัญหากระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผล 
ให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช ้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถ 
ด�าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

 
  ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้าในช่วงฤดูแล้ง
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กรมป่าไม้

  ผลจากการติดตามการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หรือตัวชี้วัด
ส�าคัญของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 28 โครงการ/
กิจกรรมของรอบ 6 เดือน รอบระหว่างปี และรอบ 12 เดือน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้น�าเสนอข้อเสนอแนะที่สามารถน�ามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. ข้อเสนอแนะจำ�แนกร�ยกิจกรรมต�มเป้�หม�ยก�รให้บริก�ร 
  หน่วยง�น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564  

  
  เป ็นการรวบรวมข ้อเสนอแนะของผู ้น�าโครงการ/กิจกรรม 

ไปปฏิบัติ ทั้งจากหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค  
โดยจ�าแนกรายกิจกรรม ซ่ึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ
ไว้หลายประเด็น อาทิเช่น การก�าหนดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
ควรสอดคล้องกับปริมาณงาน เพื่อให ้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์  ควรจัดส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ ่ายเงิน 
สู ่หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้รวดเร็ว เพื่อให้ทันตามฤดูกาลและเป็นไปตาม 
แผนงานที่ก�าหนดไว้ การก�าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายควรค�านึงถึงปัจจัย
ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง 
ความส�าเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถด�าเนินการได้จริง เป็นต้น

 2. ข้อเสนอแนะแบบภ�พรวม
  
  เป็นข้อเสนอแนะท่ีน�าข้อมูลจากข้อ 1. มาวิเคราะห์ และจัดกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะในลักษณะภาพรวมขององค ์การ ออกเป ็น 4 ด ้าน คือ  
ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านการด�าเนินงานตามภารกิจ ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านอื่น ๆ โดยได้ก�าหนดหน่วยงาน 
ที่ควรน�าไปปรับปรุงและ/หรือพัฒนาการด�าเนินงานเป็นรายข้อ ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ที่ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

ด้านที่ 1 ด้านแผนงานและงบประมาณ

1 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรเร่งรัดจัดท�าแผนปฏิบัติงานและแผน 
การใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

2 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรน�าฐานทรัพยากรที่มี อันได้แก่ บุคลากร  
งบประมาณ และครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จในการ 
ปฏิบัติงาน มาใช้ในการทบทวน พิจารณา และวิเคราะห์ เพื่อให้จัดท�า 
แผนปฏิบัติงานสอดคล้องและเหมาะสมต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังน้ี 
เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

3 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรส�ารวจข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบัน 
อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ เพือ่น�าไปใช้ในการพจิารณากจิกรรมให้เหมาะสม 
กับพื้นที่ด�าเนินการ รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยปฏิบัติ
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ เป็นการป้องกันและลด 
ความผดิพลาดในการด�าเนนิงาน ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกดิกรณทีี ่
แผนปฏิบัติงานขาดการตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่ ส่งผลให้การด�าเนินงาน 
ไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ก�าหนดไว้ เช่น
• การก�าหนดพ้ืนทีเ่ป้าหมายให้หน่วยปฏบิตัดิ�าเนนิการหยดุยัง้การท�าลาย 
 ป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก แต่ปรากฏว่า พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 หลายแห่งเปลีย่นสภาพเป็นพืน้ทีข่อง ส.ป.ก. ส่งผลให้ผลการปฏบัิตงิาน 
 ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้
• การก�าหนดให้จัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ที่ส่วนราชการอื่นขอใช้ประโยชน์
• การก�าหนดพื้นที่เป้าหมายเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ 
 ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า แต่พื้นท่ีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีเส่ียง 
 ต่อการเกิดไฟป่า

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

4 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรจัดการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรมท่ีแต่ละส�านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ท้องที่ได้รับงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
แผนงานและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี ซึ่งนอกจาก 
จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดแล้ว  
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลาง 
ในภูมิภาคได้ซักถาม และรับฟังความคิดเห็นมากขึ้น 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

ด้านที่ 2 ด้านการด�าเนินงานตามภารกิจ

1 หน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบต้องเร่งตรวจสอบและจัดท�าข้อมูลพื้นที่ 
ในความรบัผดิชอบของกรมป่าไม้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ถกูต้อง และเป็นปัจจบุนั

ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้

2 หน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบต้องด�าเนินการส่งเสริมการมีส ่วนร ่วม 
และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกลุ ่มเป้าหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐ  
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินงาน 
ของภาครัฐ

• ส�านักป้องกันรักษาป่า
 และควบคุมไฟป่า
• ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้
• ส�านักจัดการป่าชุมชน

19



กรมป่าไม้

ที่ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

3 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรทบทวน และพิจารณาหลักเกณฑ์  
แนวทางปฏิบัติ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง หรือ
แก้ไขให้การบริหารจัดการงานด้านป่าไม้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม  
สามารถน�าลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และ 
สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

4 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต้องก�าหนดมาตรการ/แนวทางส�าหรับ 
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณี 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และควรให้ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีท่ีรับผิดชอบติดตาม ดูแล  
และรายงานผลให้หน่วยงานส่วนกลางทราบอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งหากพบ
ปัญหาระหว่างด�าเนินการให้รีบแจ้งหน่วยงานส่วนกลางทราบโดยด่วน  
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและก่อเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

5 หน ่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรส ่งเสริมการสร ้างกลุ ่มเครือข ่าย  
เพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านป่าไม้ ทั้งในด้านการประสานงานระดับท้องถิ่น  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมท้ังการช่วยดูแล  
ป้องกัน ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น 
อาทิ เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เครือข่ายท่ีดิน
ป่าไม้ระดับหมู่บ้าน เครือข่ายป่าชุมชน เป็นต้น

• ส�านักป้องกันรักษาป่า
 และควบคุมไฟป่า
• ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า
• ส�านักจัดการป่าชุมชน
• ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้
• ส�านกัวจิยัและพฒันาการป่าไม้
• ส�านักโครงการพระราชด�าริ
 และกิจการพิเศษ
• ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้

6 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรเสริมสร้างความรู ้  และความเข้าใจ 
ด้านการป่าไม้ให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ ่มเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง โดยการสัมมนา การประชุม การฝึกอบรม  
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานตามภารกิจ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

• ส�านักป้องกันรักษาป่า
 และควบคุมไฟป่า
• ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า
• ส�านักจัดการป่าชุมชน
• ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้
• ส�านกัวจิยัและพฒันาการป่าไม้
• ส�านักโครงการพระราชด�าริ
 และกิจการพิเศษ
• ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้

7 หน ่วยงานหลักที่ รับผิดชอบควรเตรียมการแก ้ ไขป ัญหาภัยแล ้ง 
หรือปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกล่วงหน้า ส�าหรับโครงการ 
ที่ประสบปัญหา โดยให้ผู ้รับผิดชอบโครงการจัดหาและจัดเตรียมพื้นท่ี
ส�าหรับกักเก็บแหล่งน�้า หรือหาแหล่งน�้าที่เหมาะสมท่ีจะใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
ให้เพียงพอและเป็นระบบ รวมถึงการวางแผนเตรียมพื้นท่ี และเตรียม 
พนัธุไ์ม้ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีน่ัน้ ทัง้นี ้ควรสนบัสนนุงบประมาณส�าหรบั
การด�าเนินการข้างต้นด้วย

• ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า
• ส�านักโครงการพระราชด�าริ
 และกิจการพิเศษ
• ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ที่ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

8 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรจัดท�าคู่มือ (ฉบับประชาชน) ที่มีข้อมูล 
และเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน  
ซึ่งจะส่งผลดีต ่อการปฏิบัติงานขององค์การ เช ่น ความรู ้ เกี่ยวกับ  
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กฎหมายป่าไม้ คู่มือสร้างป่าสร้างรายได้  
คู่มือการปฏิบัติงานของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า คู่มือ
จัดการทรัพยากรป่าไม ้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ 
โครงการหลวง

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

1 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต้องส�ารวจความต้องการด้านอัตราก�าลัง 
จากทุกหน่วยงานในสังกัด แล้วน�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อจัดท�า 
กรอบอัตราก�าลังให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ  
และสภาวะปัจจุบัน ส�าหรับกรณี
• กรอบอัตราก�าลังทดแทน กรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออก 
 จากราชการ หรือกรณีการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
• กรอบอัตราก�าลังในต�าแหน่งที่จ�าเป ็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด ้าน  
 เช่น นิติกร ช่างส�ารวจ และต�าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าแผนที่

ส�านักบริหารกลาง

2 หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบควรพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และ 
ความพร้อมเพื่อรองรับงานที่ปฏิบัติ โดยการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรม การจัดประชุม
ชี้แจง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพการท�างานทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตลอดจนเพิ่ม 
องค์ความรู้ และพฒันาศกัยภาพในด้านต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

3 ผู้บริหารกรมป่าไม้ควรสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้แก ่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น เช่น การส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
ผู ้ปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  
กรณีได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังนี้  เพื่อผลักดัน 
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การ 
ให้เพิ่มมากขึ้น

• ผู้บริหารระดับสูงของกรมป่าไม้
• ส�านักบริหารกลาง

ด้านที่ 4 ด้านอื่น ๆ

1 หน่วยงานหลกัทีร่บัผิดชอบควรจดัสรรครภุณัฑ์ เช่น ยานพาหนะ คอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ให้เพียงพอ 
และมีความเหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

2 หน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบควรพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ระบบ 
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ การพัฒนา Application ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 
เพื่อน�าเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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กรมป่าไม้

 3. ข้อเสนอแนะจ�กหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบภ�รกิจติดต�มและ 
  ประเมินผล  

  เป็นข้อเสนอแนะจากส�านักแผนงานและสารสนเทศ ซึ่งเป็น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจติดตามและประเมินผลของกรมป่าไม้ ที่ได้น�า
ข้อมูลมาจากการรายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานตามแบบติดตาม
ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมติดตามผล
การด�าเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) และ 
การติดตามผลในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง มารวบรวม ประมวลผล และ
วิเคราะห์ จึงมีข้อเสนอแนะในภาพรวมจากมุมมองของหน่วยงานรับผิดชอบ 
ภารกิจติดตามและประเมินผลดังนี้

  3.1 กรมป่าไม้ควรทบทวนกรอบอัตราก�าลังทั้งหมดขององค์การ  
พร้อมท้ังส�ารวจความต้องการด้านอัตราก�าลังจากทุกหน่วยงานในสังกัด  
แล้วน�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ร่วมกับหารือส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เพ่ือจัดสรรอัตราบุคลากรให้เพียงพอ และเหมาะสมกับ 
ภารกิจความรับผิดชอบกับสภาวะปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากร 
ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม  
และมุ ่งเน้นการจัดล�าดับความส�าคัญในผลผลิตเป้าหมายเป็นล�าดับแรก  
ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้ครอบคลุม สามารถน�ามาใช้ใน 
การตดิตามความเปลีย่นแปลง และประเมนิผลหรือแนวโน้มท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 
ในอนาคต 

  3.2 กรมป ่าไม ้ควรเร ่งตรวจสอบและจัดท�าข ้อมูลพื้นที่ ใน 
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานในสังกัดน�าข้อมูลไปใช้ประกอบในการจัดต้ังค�าขอ 
งบประมาณประจ�าปี รวมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติงานที่สามารถด�าเนินการ 
ได้จริงและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด เนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
พบว่า ข้อมูลพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เกิดความคลาดเคลื่อน
บ่อยครั้ง พื้นที่เป้าหมายที่แผนปฏิบัติงานก�าหนดไว้ปรากฏว่า เกิดการทับซ้อน 
กับเขตปฏิรูปที่ ดิน ทับซ ้อนกับแปลงปลูกป ่าโครงการปลูกป ่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติ ฯ (FPT) บางส่วนอยู ่ในพ้ืนท่ีของส�านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรือกรมธนารักษ์ (ที่ราชพัสดุ) หรือพบว่า 
พ้ืนท่ีบางส ่วนเป ็นพื้นที่ที่มี เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งจะต ้องเสียเวลากับ 
การเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือต ้องเสียเวลากับการปรับแผนปฏิบัติงานใหม ่  ล ้วนส ่งผลท�าให ้
การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า หรือไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
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  3.3 กรมป่าไม ้ควรก�ากับให ้หน่วยงานเจ ้าของงบประมาณ 
ด�าเนินการทบทวน พิจารณา และวิเคราะห์ ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมท้ังความส�าเร็จที่หน่วยงาน 
ปฏิบัติสามารถด�าเนินการได้จริง เพื่อจะได้น�าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท�า 
ตัวชี้วัด และการก�าหนดค่าเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจบุนั เนือ่งจากการตดิตามผลการปฏบิตังิานในพืน้ทีพ่บว่า หลายหน่วยงาน
จัดท�าตัวชี้วัด และก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
จึงส่งผลให้การด�าเนินงานของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ 
ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

  3.4 กรมป่าไม้ควรก�าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตาม 
ผลการด�าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และ
รายงานผลการด�าเนินงานให้ทราบอย่างสม�่าเสมอ ซ่ึงหากพบปัญหาระหว่าง 
ด�าเนินการให้หน่วยปฏิบัติรีบแจ้งหน่วยงานส่วนกลางเจ้าของงบประมาณ
ทราบโดยด่วน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขป ัญหาได ้ทันการณ์ นอกจากน้ี  
หน่วยงานส่วนกลางซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณต้องน�าผลการติดตาม 
ความก ้าวหน้าการด�าเนินงานของกรมป่าไม ้  และข ้อสังเกตที่ส�านัก 
แผนงานและสารสนเทศน�าเสนอ ไปติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงานด้วย  
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังควรน�าไปใช้ส�าหรับ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานด้วย สืบเนื่องจากการติดตามผล 
การปฏิบัติงานในหลายพื้นที่พบว่า หน่วยปฏิบัติประสบปัญหาอุปสรรค 
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ในการด�าเนินงาน จนท�าให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้ ถึงแม้จะปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จ แต่งาน 
ดังกล่าวกลับไม่เกิดประโยชน์ และขาดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการท�าค�าขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

   3.5 กรมป่าไม้ควรก�าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดด�าเนินการ
วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านยุทธศาสตร์  
(2) ด้านการปฏิบัติงาน (3) ด้านการเงิน และ (4) ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข ้อบังคับ บนพ้ืนฐานของภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึ้น 
ท้ังในปัจจุบัน และที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น สถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือลดโอกาสท่ีอาจท�าให ้
การบริหารราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และลดความเสียหาย 
ที่จะเกิดกับองค์การ โดยค�านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
ท้ังในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และภาพลักษณ์ 
ของหน่วยงานเป็นส�าคัญ 

  
  ผลจากการติดตามและประเมินผลข้างต้นที่ปรากฏล้วนเป็น

ข้อมูลส�าคัญ ที่ผู ้บริหารสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ก�าหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการด�าเนินงานของ 
กรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 ภารกิจด้านการติดตามและประเมินผล ถือเป็นภารกิจส�าคัญของ 
ทุกส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ซ่ึงก�าหนดให ้
ส่วนราชการต้องมีการบริหารแผนงานและโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับ 
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให ้เกิดผลสัมฤทธิ์ต ่อภารกิจของรัฐ 
มาตรา 9 (3) ท่ีก�าหนดว่า “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีส่วนราชการก�าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก�าหนด”  
และ หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยังได้กล่าวถึงการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการไว้ว่า “เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญของการบริหารแบบมุ่ง

01
บทนำ�   

ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติตาม 

แผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ส่วนราชการ 

กำาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับ 
มาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำาหนด

"

"
1.1  หลักการและเหตุผล
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ผลสัมฤทธิ์” นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 
การประเมินผลและการรายงาน มาตรา 47 ที่ได้ก�าหนด “ให้หน่วยรับงบประมาณ 
จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การด�าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการท่ี ผู ้อ� านวยการก�าหนดและให ้ถือว ่าการประเมินผลเป ็นส ่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีต ้องด�าเนินการอย ่างต ่อเ น่ืองและเป ิดเผย 
ต่อสาธารณชนด้วย”ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป็นการวัดผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การว่าโครงการ/กิจกรรมท่ีด�าเนินการเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน 
รวมทั้งบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
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 ผลจากการติดตามและประเมินผล เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความส�าเร็จ 
ปัญหาอปุสรรค และแนวทางในการปรับปรงุแก้ไขการด�าเนนิงาน ซึง่กรมป่าไม้ 
โดยส�านักแผนงานและสารสนเทศได้จดัท�ารายงานการติดตามและประเมนิผล 
การด�าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึน้ เพือ่น�าเสนอ 
ผลการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงานของกรมป่าไม้  
รวมท้ังข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการทบทวน/ก�าหนด/เปลี่ยนแปลง/
ปรับปรุงแก ้ ไขนโยบาย หรือแผนปฏิบัติ ราชการของหน ่วยงานใน
ปีงบประมาณต่อไป นอกจากจะช่วยให้สามารถน�าไปใช้ก�ากับ ตรวจสอบ
การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานขององค์การให้เป็นไปอย่างคุ ้มค่าและ 
มีประสิทธิภาพแล้ว ยังน�าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การให้สามารถ
สนองตอบตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อมุ่งยกระดับการบริหาร
จัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0

1.2 วัตถุประสงค์

MICHAEL ANGELO JENNIFER LAWRENCE REYNOLD GRAHAM

เพือ่ก�ากบั และติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนนิงาน 
ของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว ้
ในแผนปฏิบตัริาชการกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

เพ่ือทราบถึงป ัญหา อุปสรรค ข ้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด�าเนินงานของ 
กรมป่าไม้

เพือ่วิเคราะห์และประเมนิผลสมัฤทธิจ์ากการด�าเนนิงาน 
ของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพ่ือใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
การด�าเนินงานของกรมป่าไม้ ประกอบการตัดสินใจ 
ของอธิบดีและผู้บริหารกรมป่าไม้ในปีงบประมาณ 
ต่อ ๆ  ไป

1.2.1

1.2.2

1.2.3
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1) 2) 3)

1.3 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

1.3.1  การติดตาม
 เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 

กรมป่าไม้ เป็นไปตามแผนการปฏบิตังิานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมป่าไม้จึงก�าหนดแนวทางการติดตามผลการด�าเนินงาน ซึ่งเป็น 
การติดตามความก้าวหน้าในระหว ่างการด�าเนินงาน (Ongoing  
Monitoring) โดยก�าหนดแนวทางการติดตามให้สอดคล้องกับภารกิจ
ส�าคญัของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อติดตาม 
การด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ�านวน 28 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่

กิ จกรรมป ้องกันและ 
ปราบปรามการบุกรุก 
ท�าลายทรัพยากรป่าไม้

กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษ
ในการป้องกัน ท�าลาย
ทรัพยากรป่าไม้

28 โครงการ/กิจำกรรมเพื่อติดตาม 
การด�เนำินำงานำประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

กิจกรรมโครงการพัฒนา
ป่ า ไ ม้ อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก 
พระราชด�าร ิ(ปลกูไมใ้ชส้อย)
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4) 5) 6)

กิจกรรมปลูกป ่าในพ้ืนท่ี 
โครงการฟ ื ้ นฟูป ่ าตาม 
มาตรา 25 พระราชบญัญตัิ 
ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 
และพ้ืนทีท่ีถู่กบกุรกุ

กิจกรรมโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้ตามพระราชด�าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสดุา   ฯ  สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมฟื ้นฟูระบบนิเวศ 
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

7) 8) 9)

กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่ม
พืน้ท่ีสีเขยีว (ภาคเหนือ)

กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 
(ภาคเหนือ)

กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มาตรา 25

ภาคเหนอื ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
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10) 11) 12)

กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่ม 
พื้นที่สีเขียว (ภาคใต้)

กจิกรรมโครงการสนบัสนนุ 
การปลูกไม้เศรษฐกิจ

กิจกรรมโครงการส่งเสริม
การปลกูไม้โตเรว็ (ภาคเหนอื)

13) 14) 15)

กิจกรรมโครงการส่งเสริม 
การปลูกไม้โตเร็ว 
(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื)

กิจกรรมโครงการส่งเสริม
การปลูกไม้โตเรว็ (ภาคกลาง)

กิจกรรมตรวจสอบพื้นที ่
ป่าสงวนแห่งชาติ เพือ่การจัดหา 
ที่ดินท�ากินให้ชุมชน

ภาคใต้

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื

ภาคกลาง
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16) 17) 18)

กิจกรรมส�ารวจทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท�า
ข ้อมูลที่ ดินและแผนที่
ขอบเขตทีด่นิในพืน้ทีป่่าไม้
ถาวร

กิจกรรมโครงการจัดท�า
แผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระดับพื้นที่

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน

19) 20) 21)

กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการป้องกนัรกัษาป่าและ
ควบคมุไฟป่า (ภาคเหนือ)

กจิกรรมเพิม่ประสทิธิภาพ
ในการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 
(ภาคตะวันออก)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า (ภาคกลาง)

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออก

ภาคกลาง
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22) 23) 24)

กจิกรรมเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการป้องกันรักษาป่า
และควบคมุไฟป่า (ภาคใต้)

กิจกรรมจัดการทรัพยากร
ป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการ
พฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการ
หลวง (งานบริหารจัดการ
พื้นที่โดยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ)

25) 26) 27)

กิจกรรมบริหารจัดการ 
ป่ า ชุ ม ช น เ พื่ อ พั ฒ น า 
คุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ)

กิจกรรมบริหารจัดการ 
ป่ า ชุ ม ช น เ พื่ อ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก)

กิจกรรมบริหารจัดการ 
ป่ า ชุ ม ช น เ พื่ อ พั ฒ น า 
คุณภาพชีวิต (ภาคกลาง)

ภาคใต้

ภาคเหนอื

 ภาคตะวนัออก

ภาคกลาง

กจิกรรมส่งเสรมิการจัดการ
ป่าชมุชน
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28)

กิจกรรมบริหารจัดการ 
ป่ า ชุ ม ช น เ พ่ื อ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิต (ภาคใต้)

1.3.2  การประเมนิผล

 เพ่ือให้การด�าเนินงาน 
ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ�า
ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เกิดผลส�าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมาย กรมป่าไม้จงึด�าเนนิการ 
ประ เมิ นผล เมื่ อสิ้ นสุ ดการ
ด�าเนินงาน (Post or End 
for Project Evaluation) 
เฉพาะโครงการ/กจิกรรมทีไ่ด้รบั 
การจัดสรรงบประมาณ และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดเป้าหมาย
การให้บรกิารหน่วยงาน (ตัวชีว้ดั
ส�าคัญของกรมป่าไม้) ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่า 
เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว ้
หรือไม ่บรรลุตามเป ้าหมาย 
เพียงใดและปัญหาอุปสรรค 
ที่ เกิดขึ้นสามารถด�าเนินการ 
แก้ไขได้หรือไม่อย่างไร จ�านวน 
11 ตัวชี้วัด รวม 28 โครงการ 
/กจิกรรม ดงัน้ี

ภาคใต้
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กรมป่าไม้

รกัษ�พ้ืนท่ีทีมี่สภ�พป่�ในคว�มรับผดิชอบของกรมป่�ไม้

กจิกรรมท่ี 1
กจิกรรมป้องกนัและปราบปราม
การบกุรกุท�าลายทรพัยากรป่าไม้

39.78 ล้�นไร่39.78
ตวัชีว้ดัที ่1 

หยุดย้ังก�รทำ�ล�ยป่�คงสภ�พและยดึคืนผนืป่�ท่ีถกูบกุรุก

กจิกรรมที ่2
กจิกรรมปฏิบติัการพเิศษ
ในการป้องกนั ท�าลายทรพัยากร
ป่าไม้

ไม่น้อยกว่� 
100,000 ไร่100,000 ไร่

ตัวชีว้ดัที ่2 ไม่น้อยกว่า

ล้�นไร่

พืน้ท่ีป่�ไม้ได้รับก�รฟ้ืนฟู

กจิกรรมท่ี 3
กจิกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  
(ปลูกไม้ใช้สอย)

62,120 ไร่ตัวชีว้ดัที ่3

กจิกรรมที ่4
กจิกรรมปลกูป่าในพืน้ทีโ่ครงการ
ฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 และพืน้ทีท่ี่ถูกบกุรกุ

ภาพแสดงค่าเป้าหมายรายกิจำกรรมภายใต้ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

   1,770 ไร่

   1,000 ไร่

กจิกรรมที ่5
กจิกรรมโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้ตามพระราชด�าริ 
สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุารี

กจิกรรมที ่6
กจิกรรมฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ
ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ

   2,900 ไร่

   15,000 ไร่
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กจิกรรมที ่8
กจิกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 
(ภาคเหนือ)
กจิกรรมที ่9
กจิกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 
(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ)
กจิกรรมที ่10
กจิกรรมฟ้ืนฟปู่าเพือ่เพ่ิม
พืน้ท่ีสเีขยีว (ภาคใต้)

   1,000 ไร่

   7,500 ไร่

   30,000 ไร่

พ้ืนท่ีป่�เศรษฐกิจทีเ่พิม่ข้ึน

กจิกรรมท่ี 11
กจิกรรมโครงการสนับสนุน
การปลูกไม้เศรษฐกจิ

15,250 ไร่ตัวชีว้ดัที ่4

กจิกรรมท่ี 12
กจิกรรมโครงการส่งเสรมิ
การปลกูไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ)

   800 ไร่

   10,000 ไร่

กจิกรรมท่ี 7
กจิกรรมฟ้ืนฟปู่าเพือ่เพ่ิมพืน้ท่ี
สเีขยีว (ภาคเหนือ)

   2,950 ไร่

กจิกรรมท่ี 13
กจิกรรมโครงการส่งเสรมิ
การปลกูไม้โตเร็ว 
(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ)

กจิกรรมท่ี 14
กจิกรรมโครงการส่งเสรมิ
การปลกูไม้โตเร็ว (ภาคกลาง)

  750 ไร่

   3,700 ไร่
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จำ�นวนเน้ือท่ีป่�สงวนแห่งช�ตท่ีิได้รบัก�รตรวจสอบ
เพือ่ก�รจัดห�ท่ีดนิทำ�กนิให้ชมุชน

กจิกรรมที ่15
กจิกรรมตรวจสอบพืน้ท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติ เพือ่การจดัหา
ทีด่นิท�ากนิให้ชุมชน

200,000 ไร่200,000 ไร่
ตวัชีว้ดัที ่5 

จำ�นวนเน้ือท่ีป่�ถ�วรทีไ่ด้รบัก�รสำ�รวจสภ�พพืน้ท่ี
เพือ่จัดทำ�ข้อมูลท่ีดนิ

กจิกรรมท่ี 16
กจิกรรมส�ารวจทรพัยากรท่ีดนิ
และป่าไม้เพือ่จดัท�าข้อมูลทีด่นิ
และแผนท่ีขอบเขตท่ีดนิ
ในพืน้ท่ีป่าไม้ถาวร

80,880 ไร่
ตัวชีว้ดัที ่6

80,880 ไร่

หมู่บ้�นทีไ่ด้รับก�รจดัทำ�แผนก�รจดัก�รทรพัย�กรทีด่นิ
และป่�ไม้ระดับพืน้ที ่เพือ่จดัระเบยีบก�รใช้ทีด่นิ

กจิกรรมท่ี 17
กจิกรรมโครงการจัดท�า
แผนการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรท่ีดนิและป่าไม้
ระดบัพืน้ที่

800 หมู่บ้�น

ตัวชีว้ดัที ่7
800 หมู่บ้�น

จำ�นวนเครอืข่�ยคว�มร่วมมือในก�รควบคมุไฟป่�
มีส่วนร่วมในก�รป้องกนัและควบคมุไฟป่�

กจิกรรมท่ี 18
กจิกรรมป้องกนัไฟป่าและ
ควบคมุหมอกควัน

750 หมู่บ้�น

ตัวชีว้ดัที ่8

กจิกรรมที ่19
กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการป้องกนัรักษาป่า
และควบคมุไฟป่า (ภาคเหนือ)

    100 หมู่บ้�น

   500 หมู่บ้�น

กจิกรรมที ่20
กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการป้องกนัรักษาป่าและ
ควบคมุไฟป่า (ภาคตะวนัออก)

   60 หมู่บ้�น
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จุดคว�มร้อน (Hot Spot) ค่�เฉลีย่ 5 ปีลดลง เมือ่เทยีบกบั
ปีท่ีผ่�นม�

กจิกรรมท่ี 18
กจิกรรมป้องกนัไฟป่าและ
ควบคมุหมอกควัน

7,083 จุด

ตัวชีว้ดัที ่9

   7,083 จุด

กจิกรรมที ่21
กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการป้องกนัรักษาป่า
และควบคมุไฟป่า (ภาคกลาง)

   60 หมู่บ้�น

กจิกรรมที ่22
กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการป้องกนัรักษาป่า 
และควบคมุไฟป่า (ภาคใต้)

   30 หมู่บ้�น

จัดตั้งและพัฒน�ป่�ชุมชน

กจิกรรมท่ี 23
กจิกรรมส่งเสริมการจดัการ
ป่าชมุชน

6,300 ป่�ชุมชนตัวชีว้ดัที ่10    6,300 ป่�ชุมชน

ร�ษฎรในชุมชนได้รบัก�รส่งเสริมให้มส่ีวนร่วม
ในก�รบริห�รจัดก�รป่�ชุมชน

กจิกรรมท่ี 24
กจิกรรมจดัการทรัพยากรป่าไม้
เพือ่สนับสนุนโครงการพัฒนา
พืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวง 
(งานบรหิารจดัการพืน้ที่
โดยการสนับสนุนจากภาครฐั)

ตัวชีว้ดัที ่11
  20 ป่�ชุมชน262 ป่�ชุมชน

กจิกรรมที ่25
กจิกรรมบรหิารจัดการป่าชุมชน
เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ 
(ภาคเหนือ)

   135 ป่�ชุมชน
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   50 ป่�ชุมชนกจิกรรมที ่26
กจิกรรมบรหิารจดัการป่าชุมชน
เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ 
(ภาคตะวนัออก)

   21 ป่�ชุมชนกจิกรรมที ่27
กจิกรรมบรหิารจดัการป่าชุมชน
เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ 
(ภาคกลาง)

   36 ป่�ชุมชนกจิกรรมที ่28
กจิกรรมบรหิารจดัการป่าชุมชน
เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ 
(ภาคใต้)

1.4 ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล

 ด�าเนินการติดตามและประเมินผล เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้อ 1.3

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจำะได้รับ

1.5.1   สามารถติดตามผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ตามเป้าหมาย 
ท่ีก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.5.2 ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น
ระหว่างการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

1.5.3 สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงาน
ของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังข้อเสนอแนะมาใช้
ประกอบการทบทวน/ก�าหนด/เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงแก้ไขนโยบาย หรือ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในปีงบประมาณต่อไป เพื่อมุ่งยกระดับ 
การบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0
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 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรม
ท่ีเกี่ยวข้อง ส�าหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน 
ของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

2.1 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ

2.1.1  ความหมายของนโยบายสาธารณะ
    Thomas Dye (1984 : 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำาหรือไม่กระทำา  
ในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำาครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาล 
ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส เช่น การควบคุม
ความขัดแย้งในสังคมและความพยายามในการขจัดความขัดแย้งกับสังคมอื่น ๆ 

และมีวัตถุประสงค์ให้กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำา  
บรรลุเป้าหมายด้วยดีในการให้บริการประชาชน

02 ทฤษฎี แนำวคำิด
และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

39



กรมป่าไม้

 ทั้งนี้ ในส่วนท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะไม่กระท�า Dye มองว่าเป็นสาระส�าคัญ 
ของนโยบายสาธารณะ เช่น การที่รัฐบาลบางประเทศยกเลิกนโยบาย 
การเกณฑ์ทหาร นั่นคือ รัฐบาลเลือกที่จะไม่บังคับให้ชายฉกรรจ์ทุกคน 
ต้องเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ แต่เปลี่ยนไปใช้วิธีรับสมัครตามความสมัครใจ
ของประชาชนแทน ท�าให้รัฐบาลได้สมาชิกของกองทัพท่ีมีความเต็มใจที่จะ 
ท�าหน้าที่ป้องกันประเทศอย่างแท้จริง หรือการที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่ใช้
นโยบายประกันการว่างงานของประชาชน ท�าให้ประชาชนท่ีตกงานไม่มี 
โอกาสได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล อาจท�าให้ประชาชนท่ีตกงานด�ารงชีวิต 
ด้วยความยากล�าบาก ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่กระท�า อาจส่ง 
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อประชาชนด้วย การเลือกที่จะไม่กระท�า 
ของรัฐบาลจึงเป ็นส ่วนส�าคัญของนโยบายสาธารณะไม ่ด ้อยไปกว ่า 
ส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท�าเช่นกัน

 กล่าวโดยสรุป นโยบายสาธารณะท่ีดีต้องสอดคล้องกับค่านิยม 
และความต้องการของประชาชน เมื่อถูกน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ท�าให ้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย ่างเสมอภาค  
หากนโยบายสาธารณะมีลักษณะในทางตรงกันข้าม อาจส่งผลให้ประชาชน 
ได้รับความเดือดร้อน ยากจน ด้อยการศึกษา และคุณภาพชีวิตต�่า

2.1.1  ความส�าคัญของนโยบายสาธารณะ
   จากการนิยามความหมายของนโยบายสาธารณะข้างต้นจะ 

เห็นได ้ว ่า นโยบายสาธารณะมีความส�าคัญทั้งต ่อผู ้ก�าหนดนโยบาย 
และต่อประชาชน กล่าวคือ (สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์, 2562)

  1) ความส�าคัญต่อผู้ก�าหนดนโยบาย ส่วนใหญ่ผู้ท่ีต้องรับผิดชอบ 
ต่อการก�าหนดนโยบายบริหารประเทศคือรัฐบาล หากรัฐบาลก�าหนดนโยบาย
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทั้งในด้านค่านิยมของสังคม 
และการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชาชน จะท�าให้รัฐบาลได้รับ 
ความเชื่อถือจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ารัฐบาลสามารถน�านโยบาย
ไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จะยิ่ง 
ท�าให้รัฐบาลได้รับการยอมรับและความนิยมจากประชาชนอย่างกว้างขวาง 
ส่งผลให้รัฐบาลมีโอกาสด�ารงอ�านาจในการบริหารประเทศยาวนานขึ้น  
โดยอาจได้รับความไว้วางใจจากการเลือกตั้งให้ท�าหน้าที่รัฐบาลบริหาร
ประเทศต่อไปอีก ในทางตรงกันข ้าม หากรัฐบาลได้ก�าหนดนโยบาย 
ที่ ไม ่สอดคล้องกับค่านิยมหรือความต้องการของประชาชน ประชาชน 
อาจรวมตัวกันคัดค้านเพื่อกดดันให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรืออาจ 
มีผลรุนแรงถึงขั้นท�าให้รัฐบาลต้องหมดอ�านาจไป ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า 
นโยบายสาธารณะมีผลต่อการด�ารงอยู่ของรัฐบาลอย่างส�าคัญ
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  2) ความส�าคญัต่อประชาชน เน่ืองจากนโยบายสาธารณะเป็นผลผลิต 
ทางการเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น ประชาชน
จึงสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของตนผ่านกลไกต่าง ๆ  ทางการเมือง 
เช่น พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ผู้มีอิทธิพล ระบบราชการ นักการเมือง 
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ความต้องการและการสนับสนุนจาก
ประชาชนจะถูกน�าเข้าสู่ระบบการเมืองไปเป็นนโยบายสาธารณะ เมื่อนโยบาย
สาธารณะถูกน�าไปปฏิบัติและปรากฏผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ที่พึงปรารถนา 
จะท�าให้ประชาชนได้รับความพอใจและส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน ท�าให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารงานของรัฐบาล
มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากผลลัพธ์และคุณภาพของการน�านโยบาย 
ไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีพึงปรารถนาของประชาชน อันส่งผล 
ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนต�่าลง รัฐบาลต้องพยายามปรับเปลี่ยนนโยบาย
หรือปรับปรุงการน�านโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเรียก
ศรัทธาคืนจากประชาชน ดังน้ัน นโยบายสาธารณะในฐานะท่ีเป็นผลผลิตของ
ระบบการเมือง จึงส่งผลอย่างส�าคัญต่อวิถีและคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.2 ทฤษฎีการน�นโยบายไปปฏิบัติ

  นโยบายสาธารณะเหมือนกับองค์ความรู ้
ทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ  กล่าวคือ องค์ความรู้เหล่านี้
มักประสบปัญหาว่า มีความขัดแย้งเกี่ยวกับนิยาม 
ที่ใช ้ในการอธิบาย ท้ังนี้  เป็นเพราะส่วนมากยัง 
ไม่ได้ก�าหนดค�าศัพท์ที่ใช้ได้ทั่วไป โดยในส่วนนี้เป็น 
ค�านิยามบางส่วนท่ีนักวชิาการได้เสนอไว้ ซ่ึงส่วนหนึง่ 
ของนิยามมคีวามคล้ายคลงึกนั ในขณะท่ีอีกส่วนหนึง่ 
นักวิชาการแต่ละคนมีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไป 
ดังนี้

2.2.1  ความหมายของการน�านโยบายไปปฏิบัติ

 

ได้นิยามความหมายของการนำานโยบายไปปฏิบัติเป็น 2 แนวทาง คือ  
การนำานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการกำาหนดเป้าหมาย 

และการกระทำา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น และการนำานโยบายไปปฏิบัติ 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสามารถที่จะผลักดันให้กลไกที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

สามารถดำาเนินไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

เพรสแมนและวิลดาสกี้ 
(Pressman and Wildavsky, 1973 อ้างถงึใน ศภุชยั ยาวะประภาษ, 2545) 
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ได้ให้ความหมายของการนำาเอานโยบายไปปฏิบัติว่า คือการแปลงวัตถุประสงค์ 
ที่กำาหนดไว้ในนโยบาย ซึ่งอาจจะเป็นกฎหมาย คำาสั่งของรัฐบาลหรือ 

คณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทาง แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม 
ประกอบด้วยการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดำาเนินการให้สำาเร็จลุล่วง 
ตามวัตถุประสงค์การวางแผนโครงการ และเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ 

ที่ได้กำาหนดการออกแบบองค์การ และผลการดำาเนินงาน 
ให้เป็นไปตามแนวทางการดำาเนินงานโครงการที่กำาหนดไว้

มยุร ีอนมุานราชธน (2547 : 208) 

ได้ให้ความหมายของการนำานโยบายไปปฏิบัติว่า เป็นเรื่องการศึกษาว่า 
“องค์การที่รับผิดชอบสามารถนำาและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร 
ตลอดจนกลไกที่สำาคัญทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้ 
หรือไม่แค่ไหนเพียงใด” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การนำานโยบายไปปฏิบัติ 
ให้ความสนใจเกี่ยวกับ “ความสามารถในการผลักดันให้การทำางาน 

ของกลไกที่สำาคัญทั้งมวลสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้”

วรเดช จันทรศร (2548 : 27 – 28) 

เรอืงวิทย์ เกษสุวรรณ (2551) 

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การน�านโยบายไปปฏบิตั ิหมายถงึ 
กระบวนการหรือวิธีการที่จะน�านโยบายที่ได้รับความเห็นชอบไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นขัน้ตอนทีต่่อเนือ่ง ไม่หยดุนิง่ และมคีวามสมัพนัธ์กนัในแต่ละขัน้ตอน 
เพื่อให้ส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ของนโยบาย ดังน้ัน นโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นนโยบายสาธารณะเช่นเดียวกับ
นโยบายอื่น  ๆ  โดยเป็นนโยบายที่ภาครัฐใช้เป็นทิศทางหรือแนวทางด�าเนินการ 
โดยสังคมในภาพรวมมีความเห็นว่าควรด�าเนินการไปทางนั้น

ได้ให้ความหมายว่า การนำานโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ 
หลังจากที่กฎหมายผ่านสภา หรือนโยบายได้รับการอนุมัติ เป็นกิจกรรม 

ของการนำานโยบายที่อยู่ในรูปของกฎหมายนโยบายระเบียบคำาสั่ง 
หรือรูปแบบอื่น ๆ ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่อยู่ระหว่าง 

การก่อรูปนโยบายและผลลัพธ์
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2.2.2  ขั้นตอนการน�านโยบายไปปฏิบัติ

นโยบายสาธารณะย่อมมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเช่นเดียวกับกิจกรรมอื่น ๆ จากจุดเริ่มต้น 
ถึงจุดสิ้นสุด หรือแปรสภาพเป็นนโยบายอื่น ๆ นับรวมกันอาจเรียกได้ว่า เป็นวงจรชีวิต 

(LIFE CYCLE) ดังนั้น ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะมีขอบข่ายครอบคลุมถึง 
องค์ประกอบที่สำาคัญ 4 ด้าน ในกระบวนการของนโยบาย ซึ่งได้แก่  

การกำาหนดนโยบาย (POLICY FORMULATION) การนำานโยบายไปปฏิบัติ  
(POLICY IMPLEMENTATION) การประเมินผลนโยบาย (POLICY EVALUATION) 

และการสะท้อนกลับของนโยบาย (POLICY FEEDBACK ANALYSIS)  
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ถือได้ว่า มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโดยที่จะแยกออกจากกันไม่ได้

วรเดช จันทรศร (2548) กล่าวว่า

 การน�านโยบายไปปฏิบตัเิป็นหนึง่ในข้ันตอนของนโยบาย หรอืวงจรชวีติ 
ของนโยบาย (Life Cycle) (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545) ดังภาพที่ 1

การระบุประเด็นปัญหา
การพัฒนา
ทางเลือก
การเสนอ
ทางเลือก

1

การก�หนดนโยบาย
การแปลความนโยบาย
การรวบรวมทรัพยากร
การวางแผน
การจัดองค์การ
การด�าเนินการ

2

การน�นโยบายไปปฏิบัติ

การยกเลิก
การปรับปรุง3

การประเมินผลนโยบาย

ผลสะท้อนกลับ
ของนโยบาย 4

การวิเคราะห์

ภาพที่ 1  ขั้นตอนนโยบายสาธารณะ

ขั้นตอน
นโยบายสาธารณะ
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การแปลความนโยบาย
การรวบรวมทรัพยากร
การวางแผน
การจัดองค์การ
การด�าเนินการ

การน�นโยบายไปปฏิบัติ

การประเมินผลนโยบาย

 โดยขั้นตอนการก�าหนดนโยบายนั้นจะหมายถึง การระบุประเด็น
ปัญหาการพฒันาทางเลอืกและการเสนอทางเลอืกท่ีเหมาะสม เพือ่ก�าหนด
เป็นนโยบาย ส่วนข้ันตอนการน�านโยบายไปปฏิบติัน้ัน จะรวมการแปลความ
นโยบายให้อยู่ในรูปการวางแผนปฏิบัติได้ ซึ่งนักรัฐศาสตร์ให้ความสนใจ
ศึกษาเร่ือง การน�านโยบายไปปฏิบัติก็เพราะความไม่ประสบผลส�าเร็จจาก 
การน�านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งผู ้ที่ก�าหนดนโยบายมักจะก�าหนดนโยบาย 
ได้ดีกว่าการน�านโยบายไปปฏิบัติจริง ความแตกต่างระหว่างส่ิงที่คาดหวัง 
ในขณะก�าหนดนโยบายและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ขณะน�านโยบายไปปฏิบัติ 
จนแล้วเสรจ็นี ้เรยีกว่า ช่องว่างของการน�านโยบายไปปฏบัิต ิ(Implementation 
Gap) (มยุรี อนมุานราชธน, 2547 : 209) กจิกรรมในการน�านโยบายไปปฏบิตัิ 
จงึมอีทิธพิลต่อผลลพัธ์ของนโยบาย ดังน้ัน จงึต้องค�านึงถงึปัญหาทีอ่าจจะ 
เกดิขึน้ขณะน�านโยบายไปปฏิบติัด้วย (เฉลมิพล เจยีตระกูล, 2549)

 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติใน 
เบือ้งต้นนี ้ขึน้อยูก่บัความชดัเจนในความสมัพนัธ์ของเป้าหมาย ประกอบกบั 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการแปลงนโยบายมีความเข้าใจในวัตถุประสงค ์
ของนโยบาย ตลอดจนให้ความร่วมมือกับฝ่ายการเมืองและมีความจริงใจ 
ที่จะน�านโยบายนั้นไปปฏิบัติเพียงใด

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลนโยบาย

ได้ให้การนิยามการประเมินผลนโยบายไว้ว่า เป็นเครื่องมือสำาคัญของ 
ผู้กำาหนดนโยบายในการตัดสินประสิทธิภาพการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

นโยบาย ความเหมาะสมของการนำานโยบายไปปฏิบัติ การปรับปรุง 
นโยบาย หรือการยกเลิกนโยบาย ในกรณีที่เห็นว่านโยบาย 

ขาดความเหมาะสมและไม่บรรลุผลที่พึงประสงค์ การประเมินผล 
นโยบายสามารถกระทำาได้ตลอดกระบวนการนโยบาย ตั้งแต่ 

การประเมินผลสภาพแวดล้อม (ENVIRONMENT OR CONTEXT)  
ปัจจัยนำาเข้าของโครงการหรือทรัพยากร กระบวนการนำานโยบาย 

หรือโครงการไปปฏิบัติ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ

สมบัต ิธ�ารงธญัวงศ์ (2562) 
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 ปัจจุบันการประเมินผลนโยบายมีบทบาทส�าคัญมากขึ้น เน่ืองจาก
สาธารณชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการท�างานของรัฐบาลว่า  
เป็นไปตามพันธะสัญญาที่มีต่อประชาชนเพียงใด การประเมินผลนโยบาย
ช่วยให้ประชาชนทราบว่า รัฐบาลควรจัดสรรและใช้ทรัพยากรของชาติคุ้มค่า 
เพียงใด ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ที่แท้จริง และการน�านโยบายหรือโครงการ 
ไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด การประเมินผลนโยบายจึงเป็น 
เคร่ืองมือของสาธารณชนด้วยอีกทางหนึ่งในการตัดสินใจว่า นโยบาย 
หรือโครงการต่าง  ๆ  ของรัฐสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
และผลที่เกิดขึ้นเป็นที่พอใจของประชาชนเพียงใด

 การประเมินผลนโยบายหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสัมพันธ์กับปัญหา
เชิงปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ดังน้ัน การประเมินผลนโยบายจึงมิใช ่เพียง 
ศาสตร์ส�าหรับการเสนอความเห็นทางวิชาการ แต่ยังเป็นศิลปะส�าหรับ 
การเสนอความเห็นในทางปฏิบัติอีกด้วย

 จากรายงานการประชุมของ The Ad-hoc Group of Experts  
เรื่อง “Popular Participation as A Strategy for Promoting  
Community-Level Action and National Development” ได้กล่าวไว้ว่า

 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมดังกล่าว ได้เสนอความหมายของการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนไว้กว้าง ๆ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะน�ามาซ่ึงโอกาส 
ที่จะท�าให้สมาชิกของชุมชนและสังคม สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและมีอิทธิพล
ในกระบวนการพัฒนา และในการแบ่งสรรผลของการพัฒนาอย่างเป็นธรรม  
ซ่ึงหมายถึง การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ในประเด็น 

2.4 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน

คำาว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ไม่สามารถให้คำาจำากัดความ 
ที่ตายตัวได้ และมีการให้ความหมายต่าง ๆ กันไปในแต่ละประเทศ 
หรือแม้กระทั่งภายในประเทศเดียวกัน ในการจะเข้าใจความหมาย 

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะต้องดูบริบทของแต่ละประเทศ  
และสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศนั้น

"

"(Department of International Economic and Social Affairs,  
United Nations, 1981 : 5) 
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ของการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาการแบ่งสรรผลประโยชน์จาก 
การพฒันาอย่างเป็นธรรมและการตัดสนิใจในรูปของการก�าหนดเป้าหมาย  
การวางนโยบายการวางแผน และการปฏิบัติตามแผนท้ังในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม (Department of International Economic and 
Social Affairs United Nation, 1981 : 5)

2.5 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ 
ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ซ่ึงจะต้องน�าไปสู ่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทย 
บรรลุวิสัยทัศน์ 

 ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งการพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการสร้างความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร ์ชาติด ้านความมั่นคง ยุทธศาสตร ์ชาติด ้านการสร ้าง 
ความสามารถในการแข่งขนั ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันาและเสรมิสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ ทัง้นี ้ยทุธศาสตร์
ที่อยู่ในภารกิจและความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีดังนี้

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

"

46



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

2.5.1 ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พ 
 ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 5) เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของกรมป่าไม้โดยตรง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญ
เพื่อน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ  
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ 
ความเป ็นหุ ้นส ่วนความร ่วมมือระหว ่ างกัน ท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช ้พื้นที่ เป ็นตัวตั้ง 
ในการก�าหนดกลยุทธ ์และแผนงาน และการให ้ทุกฝ ่าย 
ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุด 
เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด�าเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และคณุภาพชวีติ 
โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน�าไป 
สู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

2.5.2 ยุ ท ธ ศ � ส ต ร ์ ช � ติ ด ้ � น ก � ร ส ร ้ � ง โ อ ก � ส แ ล ะ 
 คว�มเสมอภ�คท�งสังคม

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม (ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4) เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
ของกรมป่าไม้โดยอ้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส�าคัญ
กบัการดงึเอาพลงัของภาคส่วนต่าง  ๆ  ทัง้ภาคเอกชน ประชาสงัคม 
ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัว
ของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท�าเพื่อส่วนรวม การกระจาย 
อ�านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดิน
ในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน 
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย 
ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท�าประโยชน ์
แก่ครอบครัว ชมุชน และสงัคมให้นานทีส่ดุ โดยรฐัให้หลกัประกนั
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม 
และทั่วถึง
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2.5.3 ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบ 
 ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (ยุทธศาสตร์ชาติด ้านท่ี 6) มี 
เป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก 
“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท�าหน้าที่ ในการก�ากับหรือใน 
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท�างานให ้มุ ่ ง 
ผลสมัฤทธิแ์ละผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทนัสมัย และพร้อมที่ 
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ ่
ระบบการท�างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ ้มค่า  
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 
มีส ่วนร ่วมเพื่อตอบสนองความต ้องการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม 
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ 
และสร้างจิตส�านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติ
มิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากน้ัน กฎหมายต้องมีความชัดเจน 
มี เพียงเท ่าที่จ�าเป ็น มีความทันสมัย มีความเป ็นสากล  
มีประสิทธิภาพ และน�าไปสู ่การลดความเหลื่อมล�้ าและ 
เอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม มีการบริหาร 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ�านวย 
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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เพ่ิมพืน้ท่ีป่�ไม้เป็น 
ร้อยละ

ของพื้นท่ีประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ร้อยละ 25  
และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐและลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

2.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจำและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 (พ.ศ. 2560 - 2564)

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -  
2564) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และมีเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 
4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ยังให้ความส�าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผน ฯ อย่างกว้างขวาง 
และต่อเนื่อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมท้ังสิ้น  
10 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายที่รับผิดชอบ ดังนี้

  40

2.6.1 เป้�หม�ยที่ 1 ก�รรักษ�และฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ

สดัส่วนพืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศ 
พืน้ท่ีปลกูและฟ้ืนฟปู่าตวัชีว้ดัที ่1.1

1)

แผนท่ีแนวเขตท่ีดนิของรัฐ 
(โครงการ One Map) ท่ัวประเทศ ตวัชีว้ดัที ่1.2

2)

(ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 2560)
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กรมป่าไม้

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ประกอบด้วย 

2.6.2 เป้�หม�ยท่ี 3 ก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและ 
 ลดมลพิษ มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 1 ตัวชี้วัด คือ 

คณุภาพอากาศในพืน้ท่ีวกิฤตหมอกควนั 
ได้รบัการแก้ไขและอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตวัชีว้ดัที ่3.3

2.7 นโยบายรัฐบาล

นโยบายหลัก 12 ด้าน  

และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  

โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ ดังนี้

(ส�านักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตร,ี 2562)

2.7.1 นโยบ�ยหลัก
 1)  ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
  ในการแข่งขันของไทย
  ข้อท่ี 5.3.6 ส ่งเสริมการปลูกไม ้ มีค ่า เป ็นพืช 
   เศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนพันธุ ์
   กล้าไม้ และให้ความรู้ในการบริหาร 
   จัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม  
   ทั้งในด้านการปลูก บ�ารุงรักษา ดูแล  
   และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
   ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
   อีกทางหนึ่ง
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 2)  ด ้านที่  10 การฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่ งแวดล ้อมเพื่อสร ้างการเติบโตอย ่างยั่ งยืน 
  ข้อท่ี 10.1  ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
   และสัตว์ป่า โดยให้ความส�าคัญกับ 
   การ เพิ่ มพื้ นที่ ป ่ า ไม ้ ของประ เทศ  
   เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและ 
   การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   อย่างสมดลุและยัง่ยนื ท้ังพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 
    ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน และป่าชุมชน 
    รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง  
   หยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากร 
   ป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึง 
   เร่งฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมาย 
   ป่าไม้ที่ซ�้าซ้อน เร่งคืนพื้นที่ป่า โดยการ 
   บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น  ์
   ให้ประชาชนสามารถอยู ่ร ่วมกับป่า 
   และสามารถท�ากินได้อย่างเหมาะสม 
    น� า เทคโนโลยีมาใช ้ ในการบริหาร 
   จัดการพื้นที่ เสี่ยงต ่อการถูกบุกรุก  
   และการบริการจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชา ติ  ส ่ ง เส ริมบทบาทของ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   หมู ่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์ 
   สร ้ า งจิ ตส� านึ กด ้ านการอนุ รั กษ ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติให ้กับเยาวชน 
    ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

  ข้อท่ี 10.2 ปรับปรุงระบบท่ีดินท�ากินและลด 
   ความเหลื่อมล�้าด้านการถือครองท่ีดิน 
   โดยจัดสรรที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย 
   ให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกร 
   ตามหลักการของคณะกรรมการ 
   นโยบายทีด่นิแห่งชาต ิการกระจายสทิธิ 
   การถือครองให้แก่ผู ้ ท่ีอยู ่ ในพ้ืนที่ที ่
   ไม่ได้รุกล�้า และมีมาตรการป้องกัน 
   การเปลี่ยนมือไปอยู ่ ในครอบครอง 
   ของผู ้ ท่ีมิใช ่เกษตรกรและผู ้ยากจน  

รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้



   จัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
   จัดการท่ีดิน จัดท�าหลักฐานถือครอง 
   ที่ดินของรัฐทุกประการ จัดท�าแผนท่ี 
   แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน  
   และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน  
   และแนวเขตพื้น ท่ีป ่ า ท่ี ไม ่ ชัด เจน  
   เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชน 
   กับเจ้าหน้าที่รัฐ

  ข้อที่ 10.3 ส ่ง เสริมการบริหารจัดการน�้ าทั้ ง 
   ระบบ แหล ่งน�้ า ชุมชน และทะเล  
   โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการน�้า 
    20 ป ีของประเทศ เพิ่ มผลิตผล 
   ในการจัดการและการใช้น�า้ทกุภาคส่วน 
   จัดให้มีน�้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนใน 
   ชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และ 
   ราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการ 
   น�้าชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริม  
   ฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน�้า พื้นที่ชุ่มน�้า 
    พื้ นที่ พั กน�้ า  แหล ่ งน�้ า ธรรมชาติ  
   แอ่งน�้าบาดาล การระบายน�้าชายฝั่ง  
   เพ่ิมผลิตภาพของน�้าท้ังระบบ และ 
   สร ้ างมูลค ่า เพิ่มจากการใช ้น�้ า ให ้ 
   ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติ 
   จากน�้า พัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้า 
   ทั้งระบบ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 
   เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ และสร้างระบบ 
   จัดสรรน�้าที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริม 
   ให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน�้า 
   ในชุมชนตามแนวพระราชด�าริ

กรมป่าไม้



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

2.8 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2563) ได้จดัท�าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ตามกรอบแนวทางที่ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติก�าหนด ซ่ึงภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย
ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวน  
6 ด้าน โดยภารกจิของกรมป่าไม้อยูภ่ายใต้แผนปฏบิตัริาชการเร่ืองการสร้าง
การเตบิโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิสเีขยีว (ด้านทรัพยากรทางบก) 
ประเด็นทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ดงัสาระส�าคญัต่อไปน้ี

 1)  เป้าหมายการอนุรกัษ์
  1.1) เพิม่พืน้ท่ีป่าไม้เพือ่การอนุรกัษ์ และป่าเศรษฐกจิ
  1.2) พื้นที่ป่าไม้และการท�าลายทรัพยากรป่าไม้และ 
   สตัว์ป่าไม่มากกว่าปีก่อนหน้าและมแีนวโน้มลดลง

 2)  เป้าหมายการฟ้ืนฟแูละส่งเสริม
  2.1) ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้ท่ีเสือ่มโทรม
  2.2) ส ่ ง เสริมสวนป ่ า เศรษฐกิจและพื้ นที่ ปลูก 
   ไม้เศรษฐกจิ

 3) เป้าหมายตามการใช้ประโยชน์
  3.1) พืน้ทีป่่าไม้ทีไ่ด้รบัการจดัระเบยีบและแก้ไขปัญหา 
   ความขัดแย ้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือ 
   ใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ตามเป้าหมาย
  3.2) การบรกิารจากป่าไม้เพือ่การท่องเท่ียว

2.7.2 นโยบ�ยเร่งด่วน

 เรือ่งที ่1  การแก้ไขปัญหาในการด�ารงชวีติของประชาชน 

…จัดทำาแนวทางการกำาหนดสิทธิและการจัดการสิทธิ 
ในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม… "

"

2.8.1 เป้�หม�ย
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กรมป่าไม้

 1)  เป้าหมายการอนุรกัษ์
  1.1) สดัส่วนพืน้ทีป่่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศ  
   แบ่งเป็นพืน้ท่ีป่าเพือ่การอนุรกัษ์ ร้อยละ 25 และ 
   พืน้ท่ีป่าเศรษฐกจิ ร้อยละ 15
  1.2) อัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้และการท�าลาย 
   ทรัพยากรป่าไม้ ไม่มากกว่าปีก่อนหน้าและมี 
   แนวโน้มลดลง

 2) เป้าหมายการฟ้ืนฟแูละส่งเสรมิ
  2.1) พื้นท่ีสีเขียวต่อพื้นที่ประเทศ กล่าวคือ พื้นที่ 
   ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟ ู
   อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าปีละ 50,000 ไร่
  2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มสวนป่าเศรษฐกิจ 
   และพ้ืนท่ีปลกูไม้เศรษฐกจิในพ้ืนท่ีเอกชน เกษตรกร  
   ทั้งในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองทั่วไป  
   ไม่น้อยกว่า 200,000 ไร่ต่อปี

 3) เป้าหมายตามการใช้ประโยชน์
   บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและ 
  เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล 
  และย่ังยนืปีละไม่น้อยกว่า 200,000 ไร่

2.8.2 ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย

54



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 1)  เป้าหมายการอนุรกัษ์
  1.1) อนุรกัษ์และป้องกนัทรพัยากรป่าไม้
  1.2) จดัต้ังหน่วยเฉพาะกจิและหน่วยพิทักษ์
  1.3) ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
  1.4) การป้องกนัแก้ไขการบกุรกุท�าลายทรพัยากรป่าไม้ 
   โดยบรูณาการอากาศยานกบัภาคพืน้ดนิ
  1.5) ใช้ดาวเทียมติดตามการเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีป่า
  1.6) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่า 
   และหมอกควนั
  1.7) การจดัการเชือ้เพลงิ
  1.8) ชดุปฏิบติัการดบัไฟป่า
  1.9) การใช้อากาศยานสนับสนนุการป้องกนั แก้ไขปัญหา 
   ไฟป่าและหมอกควนั
  1.10) ป้องกนัและควบคมุไฟป่า หมอกควนั
  1.11) ป้องกันปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากร 
   ป่าไม้
  1.12) ส่งเสรมิการบรหิารจดัการป่าชมุชน
  1.13) บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและ 
   เป็นธรรม เพือ่ให้ประชาชนอยูร่่วมกบัป่าอย่างสมดลุ 
   และย่ังยนื

 2) เป้าหมายการฟ้ืนฟแูละส่งเสรมิ
  2.1) ส่งเสรมิการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้เสือ่มโทรม
  2.2) ส่งเสรมิการเพ่ิมพืน้ท่ีป่าเศรษฐกจิ
  2.3) ส่งเสรมิและพัฒนาการเพิม่พืน้ท่ีสเีขยีวในเขตเมือง 
   และชนบท
  2.4) ส่งเสรมิการปลกูไม้เศรษฐกจิในพืน้ทีข่องเกษตรกร 
   ในท่ีดินกรรมสิทธิ์

 3) เป้าหมายตามการใช้ประโยชน์
  3.1) น�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการแก้ไข 
   ปัญหา
  3.2) จัดท�ามาตรการเพื่อแก ้ ไขป ัญหาเกี่ยวกับ 
   การครอบครองหรอืใช้ประโยชน์ท่ีดนิป่าไม้
  3.3) บริหารจัดการป่าไม ้เพื่อการท่องเที่ยวและ 
   นันทนาการ
  3.4) ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 
   ทรพัยากรป่าไม้ให้เหมาะสม และทันสมยั

2.8.3 แนวท�งก�รพัฒน�

55



กรมป่าไม้

2.9.1 ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กร 
 ป่�ไม้ 
  มเีป้าหมาย คอื อัตราการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ และ 
 การท�าลายทรัพยากรป่าไม้ไม่มากกว่าปีก่อนหน้า และ 
 มีแนวโน้มลดลง

2.9.2 ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รป่�ชุมชน 
   มี เป ้าหมาย คือ พ้ืนท่ี ท่ี ได ้ รับการส ่งเสริม 
 การบริหารจดัการป่าชมุชนโดยการมส่ีวนร่วมของราษฎร 
 ในชุมชน

2.9.3 ก�รบริห�รจัดก�รที่ดินป่�ไม้อย่�งเป็นระบบ เป็นธรรม  
 เพือ่ให้ประช�ชนอยูร่่วมกบัป่�อย่�งสมดลุ และอย่�งยัง่ยนื
   มี 3 เป้าหมาย คือ
 1) ราษฎรทีอ่ยูใ่นพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รบัการจัดการให้อยูอ่าศยั/ 
  ท�ากนิได้อย่างม่ันคง เป็นธรรม และยัง่ยนื
 2) ก�าหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและขอบเขตพ้ืนที ่
  ในความรบัผดิชอบของกรมป่าไม้ทีช่ดัเจนและถกูต้อง
 3) พัฒนาการฐานข้อมูลที่ดินป่าไม้เพื่อการใช้ประโยชน ์
  และก�ากบัดูแลพืน้ท่ีป่าไม้อย่างมปีระสิทธภิาพ

2.9.4 ส ่งเสริมก�รฟ ื ้นฟูป ่�เสื่อมสภ�พ และเพิ่มพื้นที ่
 ป่�เศรษฐกิจ   
   มี 2 เป้าหมาย คือ
 1) ฟ้ืนฟปู่าเสือ่มสภาพ
 2) ส่งเสรมิการเพิม่พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกจิ

 กรมป่าไม้ (ม.ป.ป.) ได้จัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ระยะ  
5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพือ่ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บท
ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 
และแผนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้มี 2 เป้าหมาย
หลัก คือ (1) ป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 4.2 ล้านไร่  
และ (2) บรหิารจดัการทีด่นิป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 12.5 ล้านไร่ 
ทั้งนี้ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา จ�านวน 6 แนวทาง ดังนี้

2.9  แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี  
 (พ.ศ. 2561 – 2565)
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2.9.5  ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง  
 และเขตชนบท
  มี 2 เป้าหมาย คือ
  1) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่สี เขียวในเขตเมืองและ 
   เขตชนบท
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
   และประชาชนในการอนรุกัษ์และจดัการพืน้ทีส่เีขยีว

2.9.6  ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้         
     มี 6 เป้าหมาย คือ
  1) ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและ 
   ทนัสมยั
  2) ระบบบรหิารงานมปีระสิทธภิาพ
  3) บคุลากรมสีมรรถนะสงู
  4) เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้
  5) มรีะเบียบกฎหมายท่ีทันสมยั
  6) บูรณาการความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่าง 
   ประเทศ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้าน 
   การป่าไม้อาเซยีน

2.10 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำ�ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564

 จริยา ชุมพงศ์ (ม.ป.ป.) ได้อ้างอิงในบทความ โดยกล่าวว่า

สำานักงบประมาณได้จัดทำาคู่มือการทบทวนเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์  
การให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำาเร็จของหน่วยรับ 

งบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้นิยามความหมาย 
ของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานไว้ว่า หมายถึง “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

จากการดำาเนินงานตามผลผลิต/โครงการของหน่วยงานระดับกรม  
ซึ่งจะส่งผลต่อขึ้นไปสู่ความสำาเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวง”  
โดยเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของกรมป่าไม้ ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย  

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 6 กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสาระสำาคัญดังนี้
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัด

งบประมาณ / ประมาณการรายจำ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

รวมทั้งสิ้น ล้�นบ�ท 5,375.5743 5,177.3571 3,990.6113 4,076.6766 4,221.9576

รวมเงินงบประม�ณ ล้�นบ�ท 5,375.5743 5,177.3571 3,990.6113 4,076.6766 4,221.9576

รวมเงินนอกงบประม�ณ ล้�นบ�ท - - - - -

1.  รักษ�พื้นที่ป่�และเพิ่มพื้นที่ป่�เศรษฐกิจ

 -  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : รักษาพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป่า
 ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

ล้านไร่ 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หยุดยั้งการท�าลายป่า
 คงสภาพและยึดคืนผืนป่าท่ีถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า

ไร่ 100,000 100,000 100,000 - -

 -  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการฟ้ืนฟู ไร่ 61,350 62,120 100,000 30,000 30,000

 -  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีป่าไม้เศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ไร่ 18,830 15,250 50,000 - -

 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ�านวนเน้ือท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
 ท่ีได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาท่ีดินท�ากินให้ชุมชน

ไร่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

 - ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ : จ�านวนเนือ้ทีป่า่ถาวรทีไ่ดร้บั 
 การส�ารวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดิน

ไร่ 200,000 80,880 100,000 100,000 100,000

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดท�า
 แผนการจดัการทรพัยากรทีดิ่นและปา่ไมร้ะดับพ้ืนที่
 เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

หมู่บ้าน 450 800 2,000 3,300 3,300

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�านวนเครือข่าย
 ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม
 ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

หมู่บ้าน 622 750 1,000 - -

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จุดความร้อน (Hot Spot)
 ค่าเฉลี่ย 5 ปี ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

จุด 7,386 7,083 6,779 - -

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ป่าชุมชน 5,390 6,300 6,800 - -

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับ
 การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 ป่าชุมชน

ป่าชุมชน 819 262 1,000 - -

เงินงบประม�ณ ล้�นบ�ท 5,375.5743 5,177.3571 3,990.6113 4,076.6766 4,221.9576

เงินนอกงบประม�ณ ล้�นบ�ท - - - - -

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้จัดตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องด�าเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 

    พ.ศ.  2565 - 2567

ภาพที่ 2  แสดงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ 2564
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03
การติดตามผลการด�เนำินำงานำ 
ของกรมป่าไม้ ประจำ�ป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1 กรอบและแนวทางในการติดตาม

 แผนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ 
ประจ�าปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก�าหนดแนวทางการติดตาม 
ความก้าวหน้าในระหว่างการด�าเนินงาน (Ongoing Monitoring) 
โดยก�าหนดแน วทางให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ 
ประจ�าปีงบปร ะมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการติดตามผลการด�าเนิน
กจิกรรมทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อตวัช้ีวดัตามเป้าหมายการให้บรกิาร
หน่วยงาน ประ จ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 11 ตัวช้ีวัด  
รวมทั้งสิ้น 28 กิจกรรม ดังนี้
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3.1.1 3.1.2 3.1.3

กิจกรรมป ้องกั น และ 
ปราบปรามการบุ ก รุก 
ท�าลายทรัพยากรป่าไม้

กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษ
ในการป้องกัน ท�า ลาย
ทรัพยากรป่าไม้

กิจกรรมโครงกา ร พัฒนา
ป ่ า ไ ม ้ อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก 
พระราชด�าริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

3.1.4 3.1.5 3.1.6

กิจกรรมปลูกป่า ใ นพื้นที่ 
โครงการฟ ื ้ น ฟูป ่ าตาม 
มาตรา 25 พระราชบญัญตั ิ
ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 
และพ้ืนทีท่ีถู่กบกุรกุ

กิจกรรมโครงการ ส ร้างป่า 
สร้างรายได้ตามพระราชด�าริ 
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเท พ รัตน 
ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

กิจกรรมฟื ้นฟูระบบนิเวศ 
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

มาตรา 25
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3.1.7 3.1.8 3.1.9

กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่ม
พืน้ท่ีสีเขยีว (ภาคเหนือ)

กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 
(ภาคเหนือ)

กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

3.1.10 3.1.11 3.1.12

กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่ม 
พื้นที่สีเขียว (ภาคใต้)

กจิกรรมโครงการสนบัสนนุ 
การปลูกไม้เศรษฐกิจ

กิจกรรมโครงการส่งเสริม
การปลกูไม้โตเรว็ (ภาคเหนอื)

ภาคเหนอื ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ภาคใต้

ภาคเหนอื
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3.1.13 3.1.14 3.1.15

กิจกรรมโครงการส่งเสริม 
การปลูกไม้โตเร็ว 
(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื)

กิจกรรมโครงการส่งเสริม
การปลูกไม้โตเรว็ (ภาคกลาง)

กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ เพือ่การจัดหา
ที่ดินท�ากินให้ชุมชน

ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื

ภาคกลาง

3.1.16 3.1.17 3.1.18

กิจกรรมส�ารวจทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท�า
ข ้อมูลที่ ดินและแผนที่
ขอบเขตทีดิ่นในพืน้ทีป่่าไม้
ถาวร

กิจกรรมโครงการจัดท�า
แผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระดับพื้นที่

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน
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3.1.19 3.1.20 3.1.21

กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการป้องกนัรกัษาป่าและ
ควบคมุไฟป่า (ภาคเหนือ)

กจิกรรมเพิม่ประสทิธิภาพ
ในการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 
(ภาคตะวันออก)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า (ภาคกลาง)

3.1.22 3.1.23 3.1.24

กจิกรรมเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการป้องกันรักษาป่า
และควบคมุไฟป่า (ภาคใต้)

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออก

ภาคกลาง

ภาคใต้

กิจกรรมจัดการทรัพยากร
ป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการ
พฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการ
หลวง (งานบริหารจัดการ
พื้นที่โดยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ)

กจิกรรมส่งเสรมิการจัดการ
ป่าชมุชน
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3.1.25 3.1.26 3.1.27

กิจกรรมบริหารจัดการ 
ป่ า ชุ ม ช น เ พื่ อ พั ฒ น า 
คุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ)

กิจกรรมบริหารจัดการ 
ป่ า ชุ ม ช น เ พื่ อ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก)

กิจกรรมบริหารจัดการ 
ป ่ า ชุ ม ช น เ พื่ อ พั ฒ น า 
คุณภาพชีวิต (ภาคกลาง)

ภาคเหนอื

 ภาคตะวนัออก

ภาคกลาง

3.1.28

กิจกรรมบริหารจัดการ 
ป ่ า ชุ ม ช น เ พื่ อ พั ฒ น า
คณุภาพชวีติ (ภาคใต้)

ภาคใต้
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ภาพที่ 2  แผนการติดตามหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค โดยจ�าแนกรายกลุ่ม

รวม 13 หน่วยง�น

กลุ่มท่ี 1

1.   ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
      (เชียงใหม่)
2.   ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 
 (เชียงราย)
3.   ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 
 สาขาแพร่
4.   ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 
 สาขาพิษณุโลก

กลุ่มท่ี 2

1. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9  
 (ชลบุรี)
2. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10  
 (ราชบุรี)
3. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9  
 สาขาปราจีนบุรี
4. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10  
 สาขาเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 3

1. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8  
 (นครราชสีมา)
2. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6  
 สาขานครพนม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11    
 (สุราษฎร์ธานี)
2. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12   
 (นครศรีธรรมราช)
3. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 
 สาขากระบี่

กลุ่มท่ี 4

ภาคเหนือ

ภาคใต้

1

3

2

4

ทั้งนี้  กรมป่าไม ้ได ้พิจารณาเลือกหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคส�าหรับ 
ลงพื้นที่ภาคสนาม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม รวม 13 หน่วยงาน จ�าแนกรายกลุ่ม ดังนี้

ภาคกลาง
   และ

            ภาคตะวันออก
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3.2 รูปแบบการติดตาม

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ โดยขยายออกเป็น 
วงกว้างไปในหลายพ้ืนท่ีอย่างรวดเร็ว และรุนแรง รัฐบาลจึงออก 
ข้อก�าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) “ข้อ 6 การตรวจ 
คัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและ 
คัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพืน้ทีจ่งัหวดั โดยเฉพาะ 
การเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่ก�าหนดให้เป ็น 
เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ท้ังน้ี ให้ด�าเนินการตามมาตรการท่ี ศปก.ศบค. 
ก�าหนด โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม ่
เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุให้ประชาชน
งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็น 
ซึ่งต ้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ ้าหน้าที่  รวมทั้ง 
เข ้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ที่ทางราชการก�าหนด อันอาจท�าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
และท�าให้ต ้องใช ้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ” ด ้วยเหตุนี้  
เพ่ือให้การติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่แผนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 
ของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก�าหนดไว้ ภายใต้
มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 กรมป่าไม ้จึงก�าหนดรูปแบบการติดตามผล แบ่งออกเป็น  
3 รูปแบบ ดังนี้

 3.2.1 ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของกรมป่�ไม้ ประจำ�ป ี
   งบประม�ณ พ.ศ .  2564 จ�กแบบติดต�มผล 
   ก�รดำ�เนนิง�น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน 
   (ตุล�คม 2563 - มีน�คม 2564)

 เป็นการติดตามโดยขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส�านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ (สจป.) ที่ 1 - 13 และส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.) สาขา
ทุกสาขา รายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานตามแบบติดตาม 
ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 28 กิจกรรม
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ภาพที ่3  แสดงแบบตดิตามผลการด�าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ความละเอียดของรูปภาพ
ไม่น้อยกว่า 1MB

ความละเอียดของรูปภาพ
ไม่น้อยกว่า 1MB
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 3.2.2 ก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ผลก�รดำ�เนินง�นระหว่�ง
ปีงบประม�ณของกรมป่�ไม้ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564

 เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ส่วนกลางในภูมิภาค จ�านวน 13 หน่วยงาน ตามที่แผนการติดตาม 
และประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ก�าหนดไว้ ด ้วยการประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่  
และติดตามผลในพื้นท่ีปฏิบัติงานจริง แต่เน่ืองจากในช่วงระยะเวลา 
ตามแผนการติดตามและประเมินผล ฯ รัฐบาลได ้ออกข ้อก�าหนด  
ตามความในมาตรา 9 แห ่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ประกอบกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) 
(ฉบับที่ 17) ก�าหนดให้บุคลากรในสังกัดที่มีหน่วยงานตั้งอยู ่ในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักให้เต็ม 
ความสามารถที่จะท�าได ้  แต ่ต ้องไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ 99 ยกเว ้น 
งานให้บริการประชาชน งานรักษาความปลอดภัย หรืองานที่ต ้อง 
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือมีระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก�าหนด  
ให้พิจารณาด�าเนินการตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลง รวมทั้งก�าหนดให้หน่วยงาน 
พิจารณางดหรือเลื่อนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม หรือกิจกรรม 
ที่มีการรวมตัวกัน ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีความจ�าเป็น
ต้องจัดประชุมให้พิจารณาใช้วิธีการประชุมแบบออนไลน์หรือ VDO  
Conference แทน กรมป่าไม้จึงได้ปรับวิธีการติดตามความก้าวหน้า
ผลการด�าเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จากเดิมที่จะ
ต้องติดตามด้วยการลงพื้นท่ีภาคสนาม เป็นการขอความอนุเคราะห์ให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานตาม 
แบบติดตามผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับ
การประชุมติดตามผลผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
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 3.2.3 ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของกรมป่�ไม้ ประจำ�ป ี
งบประม�ณ พ.ศ. 2564 จ�กแบบติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ประจำ�ปี 
งบประม�ณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุล�คม 2563 - กันย�ยน 
2564)

 เป็นการติดตามโดยขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ�านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า ส�านักจัดการป่าชุมชน ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
ส�านักโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษ และส�านักเศรษฐกิจ 
การป่าไม้ รายงานผลการด�าเนินงานตามแบบติดตามผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 28 กิจกรรม
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3.3 ผลการติดตาม

 3.3.1 ผลก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นของกรมป่�ไม้ ประจำ�ป ี
   งบประม�ณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุล�คม 2563 - 
    มีน�คม 2564) 

 ที่ได้รวบรวมจากการติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ (สจป.) ที่ 1 - 13 และส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.) 
สาขาทุกสาขา จ�านวน 28 กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
มีรายละเอียดโดยจ�าแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมป้องกันและปร�บปร�มก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้

42.50
แผน

ผล

17,277,000.00

7,342,071.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง)

4. สจป.ที่ 4 (ตาก)

5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

แผน

ผล

20,627,100.00

8,820,417.00

44.38
แผน

ผล

22,473,900.00

9,973,902.63

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

42.76

37.44
แผน

ผล

2,973,600.00

1,113,255.18

46.00
แผน

ผล

18,308,000.00

8,421,752.79

52.17
แผน

ผล

22,596,400.00

11,788,453.00
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กรมป่าไม้

7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)

14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

45.80
แผน

ผล

6,030,100.00

2,761,782.00

แผน

ผล

12,003,700.00

3,660,068.00

 51.64
แผน

ผล

7,997,500.00

4,130,148.92

30.49

52.64
แผน

ผล

13,484,100.00

7,098,464.70

45.77
แผน

ผล

7,198,700.00

3,294,986.32

45.00
แผน

ผล

8,933,300.00

4,020,019.44

45.98
แผน

ผล

5,986,600.00

2,752,785.14

แผน

ผล

13,473,300.00

5,524,875.80

40.11
แผน

ผล

23,495,300.00

9,425,087.32

41.00

43.01
แผน

ผล

13,889,400.00

5,973,724.58

47.11
แผน

ผล

2,756,400.00

1,298,749.72

44.82
แผน

ผล

6,405,900.00

2,870,900.00
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19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

46.43
แผน

ผล

10,287,400.00

4,776,588.56

แผน

ผล

13,938,300.00

5,325,708.45

40.86
แผน

ผล

5,171,100.00

2,113,071.11

38.21

30.20
แผน

ผล
16,672,700.00

5,035,947.77

50.52
แผน

ผล

6,982,000.00

3,527,518.15

278,961,800.00

117,390,213.24

รวมแผน

รวมผล

42.08
หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะ
   ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

ร้อยละ

รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจ
ลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปราม
การกระท�าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
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กรมป่าไม้

การลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปราม
การกระท�าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจ
ลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปราม
การกระท�าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

การตรวจยึด การกระท�าผิด
ว่าด้วยการป่าไม้ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมปฏิบัติก�รพิเศษในก�รป้องกัน ทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้

4.03
แผน

ผล

27,104,900.00

1,092,580.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. ส�านักป้องกันรักษาป่า
    และควบคุมไฟป่า

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

4. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง)

5. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

6. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

7. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

8. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

9. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

10. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

แผน

ผล

219,800.00

76,000.00

38.02
แผน

ผล

219,800.00

83,560.00

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

34.58

22.30
แผน

ผล

219,800.00

49,010.00

26.93
แผน

ผล

219,800.00

59,200.00

72.15
แผน

ผล

219,800.00

158,600.00

แผน

ผล

219,800.00

46,200.00

23.05
แผน

ผล

219,800.00

50,673.21

21.02

24.39
แผน

ผล

219,800.00

53,610.00

41.80
แผน

ผล

219,800.00

91,880.00
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กรมป่าไม้

11. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

12. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

13. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

14. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

15. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

16. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

17. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

63.12
แผน

ผล

219,800.00

138,737.00

แผน

ผล

219,800.00

71,000.00

12.70
แผน

ผล

219,800.00

27,920.00

32.30

12.28
แผน

ผล

219,800.00

27,000.00

45.66
แผน

ผล

219,800.00

100,360.00

37.05
แผน

ผล

219,800.00

81,440.00

51.19
แผน

ผล

219,800.00

113,620.00

30,621,700.00

2,321,390.21

รวมแผน

รวมผล

7.58
ร้อยละ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

(2
) 

แผ
น 

/ ผ
ลก

�ร
ดำ�

เน
ินง

�น

หน
่วย

งา
น

หย
ุดย

ั้งก
าร

ท�
 ล

าย
ป่า

คง
สภ

าพ
แล

ะย
ึดค

ืนผ
ืนป

่าท
ี่ถูก

บุก
รุก

กา
รป

ฏิบ
ัติก

าร
ด้า

นก
าร

ข่า
ว

แล
ะก

าร
ติด

ตา
มส

ถา
นก

าร
ณ

์

เผ
ยแ

พร
่ปร

ะช
าส

ัมพ
ันธ

์แล
ะ

บร
ิกา

รส
าธ

าร
ณ

ะเพ
ื่อใ

ห้ร
าษ

ฎร
มีค

วา
มร

ู้ ค
วา

มเ
ข้า

ใจำ
ใน

กา
รอ

นุร
ักษ

์ทร
ัพย

าก
รป

่าไ
ม้

จำัด
ซื้อ

คร
ุภัณ

ฑ์ป
ระ

จำ�
 

ชุด
ปฏ

ิบัต
ิกา

รพ
ิเศ

ษป
่าไ

ม้
จำัด

ซื้อ
คร

ุภัณ
ฑ์ป

ระ
จำ�

 
ชุด

เฉ
พา

ะก
ิจำย

ึดค
ืนผ

ืนป
่า

แผ
น

ผล
ร้อ

ยล
ะ

แผ
น

ผล
ร้อ

ยล
ะ

แผ
น

ผล
ร้อ

ยล
ะ

แผ
น

ผล
ร้อ

ยล
ะ

แผ
น

ผล
ร้อ

ยล
ะ

1.
 ส

�าน
ักป

้อง
กัน

รัก
ษา

ป่า
แล

ะค
วบ

คุม
ไฟ

ป่า

1 งา
น

1 งา
น

9.
56

1 งา
น

1 งา
น

50
.0

0

1 งา
น

1 งา
น

50
.0

0
20

 ช
ุด

0 
ชุด

70
.0

0
1 

ชุด
0 

ชุด
65

.0
0

2.
 ส

จป
.ท

ี่ 1
 (เ

ชีย
งใ

หม
่)

34
.5

8
50

.0
0

50
.0

0
-

-
-

-
-

-

3.
 ส

จป
.ท

ี่ 2
 (เ

ชีย
งร

าย
)

50
.0

0
75

.0
0

66
.0

0
-

-
-

-
-

-

4.
 ส

จป
.ท

ี่ 3
 (ล

�าป
าง

)
50

.0
0

50
.0

0
50

.0
0

-
-

-
-

-
-

5.
 ส

จป
.ท

ี่ 6
 (อ

ุดร
ธา

นี)
30

.0
0

30
.0

0
30

.0
0

-
-

-
-

-
-

6.
 ส

จป
.ท

ี่ 8
 (น

คร
รา

ชส
ีมา

)
50

.0
0

50
.0

0
50

.0
0

-
-

-
-

-
-

7.
 ส

จป
.ท

ี่ 9
 (ช

ลบ
ุรี)

60
.0

0
70

.0
0

65
.0

0
-

-
-

-
-

-

8.
 ส

จป
.ท

ี่ 1
0 

(ร
าช

บุร
ี)

50
.0

0
50

.0
0

50
.0

0
-

-
-

-
-

-

9.
 ส

จป
.ท

ี่ 1
1 

(ส
ุรา

ษฎ
ร์ธ

าน
ี)

50
.0

0
50

.0
0

50
.0

0
-

-
-

-
-

-

10
. ส

จป
.ท

ี่ 1
2 

(น
คร

ศร
ีธร

รม
รา

ช)
20

.0
0

30
.0

0
40

.0
0

-
-

-
-

-
-

11
. ส

จป
.ท

ี่ 3
 ส

าข
าแ

พร
่

50
.0

0
50

.0
0

50
.0

0
-

-
-

-
-

-

12
. ส

จป
.ท

ี่ 4
 ส

าข
าน

คร
สว

รร
ค์

50
.0

0
50

.0
0

50
.0

0
-

-
-

-
-

-

13
. ส

จป
.ท

ี่ 4
 ส

าข
าพ

ิษณ
ุโล

ก
50

.0
0

50
.0

0
50

.0
0

-
-

-
-

-
-

14
. ส

จป
.ท

ี่ 6
 ส

าข
าน

คร
พน

ม
50

.0
0

50
.0

0
50

.0
0

-
-

-
-

-
-

15
. ส

จป
.ท

ี่ 7
 ส

าข
าอ

ุบล
รา

ชธ
าน

ี
50

.0
0

50
.0

0
50

.0
0

-
-

-
-

-
-

16
. ส

จป
.ท

ี่ 1
0 

สา
ขา

เพ
ชร

บุร
ี

50
.0

0
50

.0
0

50
.0

0
-

-
-

-
-

-

17
. ส

จป
.ท

ี่ 1
2 

สา
ขา

กร
ะบ

ี่
50

.0
0

50
.0

0
50

.0
0

-
-

-
-

-
-

หม
าย

เห
ตุ:

 
กา

รด
�าเ

นิน
งา

นต
าม

ตา
รา

งข
้าง

ต้น
 เป

็นก
าร

ด�า
เน

ินง
าน

เฉ
พา

ะที่
ส่ง

ผล
กร

ะท
บโ

ดย
ตร

งต
่อเ

ป้า
หม

าย
กา

รใ
ห้บ

ริก
าร

ขอ
งก

รม
ป่า

ไม
้
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กรมป่าไม้

การตรวจสอบ/
ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่

หยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าท่ีถูกบุกรุก

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายการป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 3
กจิกรรมโครงก�รพฒัน�ป่�ไม้อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(ปลกูไม้ใช้สอย)

37.84
แผน

ผล

259,000.00

98,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

3. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

4. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

6. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

7. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

แผน

ผล

2,072,000.00

732,000.00

41.49
แผน

ผล

777,000.00

322,355.00

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

35.33

20.00
แผน

ผล

1,036,000.00

207,200.00

0.00
แผน

ผล

518,000.00

0.00

79.60
แผน

ผล

259,000.00

206,164.00

แผน

ผล

259,000.00

81,765.00
31.57

5,180,000.00

1,647,484.00

รวมแผน

รวมผล

31.80
หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะ
   ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หน่วยงาน ปลูกไม้ใช้สอย (ไร่)
ร้อยละ

แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 50 20 40.00

2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 400 400 50.00

3. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 150 150 50.00

4. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 50 0 42.85

5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 200 200 35.00

6. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 100 0 50.00

7. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 50 0 31.57

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
   เป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

การท�าทางตรวจการ

กล้าไม้ใช้สอย

ส�ารวจและรังวัดแนวเขต

การท�าแนวกันไฟ

การท�าทางตรวจการและ
การท�าแนวกันไฟป้องกันไฟป่า

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 4
กจิกรรมปลกูป่�ในพืน้ทีโ่ครงก�รฟ้ืนฟปู่�ต�มม�ตร� 25 พระร�ชบัญญัติ
ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 และพืน้ท่ีทีถ่กูบกุรกุ

43.89
แผน

ผล

5,343,000.00

2,345,208.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี แผน

ผล

1,560,000.00

0.00

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

0.00

6,903,000.00

2,345,208.00

รวมแผน

รวมผล

33.97

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หน่วยงาน ปลูกป่าทั่วไป (ไร่)
ร้อยละ

แผน ผล

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1,370 0 33.33

2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 400 0 0.00

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

การท�าทางตรวจการและ
การท�าแนวกันไฟป้องกันไฟป่า

ร้อยละ

มาตรา 25

มาตรา 25
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

3.31
แผน

ผล

16,500,000.00

545,500.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 4 (ตาก)

3. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

แผน

ผล

16,500,000.00

6,397,832.00

1.51
แผน

ผล

16,500,000.00

249,000.00

38.77

2.85
แผน

ผล

16,500,000.00

471,000.00

0.29
แผน

ผล

16,500,000.00

48,000.00

82,500,000.00

7,711,332.00

รวมแผน

รวมผล

 9.35

กิจกรรมที่ 5
กจิกรรมโครงก�รสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ต�มพระร�ชดำ�ร ิสมเดจ็พระกนษิฐ�ธริ�ชเจ้� 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสดุ� ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�รี

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หน่วยงาน สร้างป่าสร้างรายได้ (ไร่)
ร้อยละ

แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 3,000 100 3.33

2. สจป.ที่ 4 (ตาก) 3,000 0 40.00

3. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 3,000 0 30.00

4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3,000 200 6.67

5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 3,000 3,000 10.00

การประชาสมัพันธ์โครงการฯ

ปฏิบัติงานส�ารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต

รับสมัครสมาชิก ส�ารวจความต้องการ
ของพันธุ์ไม้

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หน่วยงาน ปลูกป่าทั่วไป (ไร่)
ร้อยละ

แผน ผล

1. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 100 100 55.56

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 2,800 2,800 30.00

กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ

24.87
แผน

ผล

390,000.00

97,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ แผน

ผล

10,920,000.00

1,962,565.00

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

17.97

11,310,000.00

2,059,565.00

รวมแผน

รวมผล

18.21
ร้อยละ

รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้



กรมป่าไม้กรมป่าไม้

ท�าแนวกันไฟ

การท�าทางตรวจการ
และแนวกันไฟ

ท�าทางตรวจการ

การส�ารวจและรังวัดแนวเขต

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หน่วยงาน ปลูกป่าทั่วไป (ไร่)
ร้อยละ

ปลูกไม้ใช้สอย (ไร่)
ร้อยละ

แผน ผล แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 850 0 0.00 600 0 0.00

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 1,200 1,200 30.00 300 - -

กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมฟื้นฟูป่�เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภ�คเหนือ)

16.45
แผน

ผล

8,734,900.00

1,436,900.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ แผน

ผล

4,680,000.00

1,374,415.00

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

29.37

13,414,900.00

2,811,315.00

รวมแผน

รวมผล

20.96

ภาคเหนือ

ภาคเหนอื

เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า

การส�ารวจและรังวัดแนวเขต

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
   เป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

การส�ารวจและรังวัดแนวเขต

1.93
แผน

ผล

27,500,000.00 

531,400.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง)

4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

แผน

ผล

38,500,000.00

0.00

0.00
แผน

ผล

33,000,000.00

0.00

0.00

1.75
แผน

ผล

46,750,000.00

816,400.00

0.00
แผน

ผล

19,250,000.00

0.00

165,000,000.00

1,347,800.00

รวมแผน

รวมผล

0.82

กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ (ภ�คเหนือ)

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

ภาคเหนือ

ภาคเหนอื

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หน่วยงาน สร้างป่าสร้างรายได้ (ไร่)
ร้อยละ

แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 5,000 100 2.00

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 7,000 7,000 28.57

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง) 6,000 6,000 50.00

4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3,500 0 0.00

5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 8,500 8,500 10.00

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
   เป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

ร้อยละ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ประชาสัมพันธ์โครงการ

รับสมัครสมาชิก ส�ารวจความต้องการของพันธุ์ไม้

ส�ารวจรังวัดแนวเขต จัดท�าแนวเขตและปักหมายแนวปลูกฯ

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น
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กิจกรรมที่ 9
กจิกรรมสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ (ภ�คตะวันออกเฉยีงเหนอื)

1.50
แผน

ผล

33,000,000.00

495,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1.สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

2. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม แผน

ผล

8,250,000.00

0.00

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

0.00

41,250,000.00

495,000.00

รวมแผน

รวมผล

1.20

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หน่วยงาน สร้างป่าสร้างรายได้ (ไร่)
ร้อยละ

แผน ผล

1. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 6,000 0 30.00

2. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 1,500 655 43.66

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
ร้อยละ

กรมป่าไม้



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และการส�ารวจ
ความต้องการกล้าไม้ของผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก

โครงการ ฯ

ประชุมช้ีแจงโครงการ ฯ ให้แก่ราษฎร และรับสมัคร
บุคคลเข้าร่วมโครงการ ฯ

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

93



กรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 10
กจิกรรมฟ้ืนฟปู่�เพือ่เพิม่พืน้ท่ีสเีขียว (ภ�คใต้)

0.77
แผน

ผล

6,504,200.00

50,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

6,504,200.00

50,000.00

รวมแผน

รวมผล

0.77

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หน่วยงาน ปลูกป่าทั่วไป (ไร่)
ร้อยละ

แผน ผล

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 1,000 0 0.00

เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
   เป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

ภาคใต้

ภาคใต้

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

ร้อยละ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 11
กิจกรรมโครงก�รสนับสนุนก�รปลูกไม้เศรษฐกิจ

0.64
แผน

ผล

4,690,000.00

29,920.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง)

แผน

ผล

5,028,000.00

39,142.00

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

0.78

16,255,000.00

69,062.00

รวมแผน

รวมผล

0.42

แผน

ผล

6,537,000.00

0.00
0.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หน่วยงาน

จำ� นวนพื้นที่ที่สนับสนุน
การปลูกไม้เศรษฐกิจำ

(ไร่) ร้อยละ

แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 3,000 148 4.93

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 3,500 1,451 41.00

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง) 3,500 374 11.00

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
   เป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

หมายเหตุ: เฉพาะหน่วยงานเป้าหมายท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
   เป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

หมายเหตุ: เฉพาะหน่วยงานเป้าหมายท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

ตรวจสอบสถานท่ีตั้ง ขนาด 
และความเหมาะสมของท่ีดิน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 12
กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (ภ�คเหนือ)

2.33
แผน

ผล

1,249,000.00

29,050.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง)

แผน

ผล

538,000.00

87,820.00

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

16.32

2,288,000.00

223,950.00

รวมแผน

รวมผล

9.79

แผน

ผล

501,000.00

107,080.00
21.37

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ภาคเหนือ

ภาคเหนอื

หน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ
และรับเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการ (ไร่)

สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ
แก่เกษตรกร

จำ� นวน 300 กล้า/ไร่ (กล้า)

สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็ว
แก่เกษตรกร

ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท (ไร่)
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 500 81 16.00 150,000 0 0.00 500 41 20.50

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 200 151 75.50 60,000 30,000 50.00 200 0 0.00

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง) 100 96 96.00 30,000 0 0.00 100 0 0.00

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
   เป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

การประชาสัมพันธ์โครงการและรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
และตรวจสอบสถานท่ีตั้ง ขนาด และสภาพความเหมาะสมของท่ีดิน

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 13
กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

7.96
แผน

ผล

817,800.00

65,125.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

3. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

4. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

แผน

ผล

4,819,000.00

104,260.00

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

2.16

12,223,400.00

346,205.00

รวมแผน

รวมผล

2.83

แผน

ผล

5,786,200.00

27,760.00
0.48

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื

ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื

แผน

ผล

800,400.00

149,060.00
18.62

หน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ
และรับเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการ (ไร่)

สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ
แก่เกษตรกร

จำ� นวน 300 กล้า/ไร่ (กล้า)

สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็ว
แก่เกษตรกร

ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท (ไร่)
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 300 200 66.67 90,000 0 0.00 300 0 0.00

2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 1,100 250 22.73 330,000 0 0.00 1,100 0 0.00

3. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 2,000 2,000 100.00 600,000 600,000 100.00 2,000 0 0.00

4. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 300 300 25.00 90,000 0 0.00 300 0 0.00

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
   เป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

หน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ
และรับเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการ (ไร่)

สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ
แก่เกษตรกร

จำ� นวน 300 กล้า/ไร่ (กล้า)

สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็ว
แก่เกษตรกร

ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท (ไร่)
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 300 200 66.67 90,000 0 0.00 300 0 0.00

2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 1,100 250 22.73 330,000 0 0.00 1,100 0 0.00

3. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 2,000 2,000 100.00 600,000 600,000 100.00 2,000 0 0.00

4. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 300 300 25.00 90,000 0 0.00 300 0 0.00

ประชาสัมพันธ์โครงการและรับเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ

ส�ารวจพื้นท่ีและให้ความรู้ทางด้านวิชาการ
และการบริหารจัดการสวนป่าแก่เกษตรกร

ตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขนาด
และความเหมาะสมของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 14
กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (ภ�คกล�ง)

8.40
แผน

ผล

1,927,500.00

162,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

1,927,500.00

162,000.00

รวมแผน

รวมผล

8.40

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ภาคกลาง

หน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ
และรับเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการ (ไร่)

สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ
แก่เกษตรกร

จำ� นวน 300 กล้า/ไร่ (กล้า)

สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็ว
แก่เกษตรกร

ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท (ไร่)
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 750 646 86.13 225,000 225,000 50.00 750 0 0.00

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
   เป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

ภาคกลาง

ประชาสัมพันธ์โครงการและ
รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

หน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ
และรับเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการ (ไร่)

สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ
แก่เกษตรกร

จำ� นวน 300 กล้า/ไร่ (กล้า)

สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็ว
แก่เกษตรกร

ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท (ไร่)
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 750 646 86.13 225,000 225,000 50.00 750 0 0.00

45.07
แผน

ผล

308,300.00

138,940.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง)

4. สจป.ที่ 4 (ตาก)

5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

แผน

ผล

121,400.00

58,900.00

42.06
แผน

ผล

164,000.00

68,970.00

48.52

27.25
แผน

ผล

121,400.00

33,080.00

49.50
แผน

ผล

360,700.00

178,540.00

กิจกรรมที่ 15
กจิกรรมตรวจสอบพืน้ทีป่่�สงวนแห่งช�ต ิเพือ่ก�รจดัห�ทีด่นิทำ�กนิให้ชมุชน

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

49.30
แผน

ผล

164,000.00

80,860.00

แผน

ผล

246,000.00

121,910.00

50.08
แผน

ผล

121,400.00

60,800.00

49.55

13.79
แผน

ผล

121,400.00

16,740.00

97.45
แผน

ผล

226,300.00

220,520.00

22.15
แผน

ผล

205,000.00

45,400.00
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12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)

14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

56.16
แผน

ผล

121,400.00

68,180.00

แผน

ผล

205,000.00

41,929.00

0.00
แผน

ผล

121,400.00

0.00

20.91

0.00
แผน

ผล
121,400.00

0.00

21.75
แผน

ผล

121,400.00

26,400.00

0.00
แผน

ผล

328,000.00

0.00

แผน

ผล

328,000.00

74,220.00
22.63
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42.83
แผน

ผล
121,400.00

52,000.00

51.96
แผน

ผล

121,400.00

63,080.00

4,507,000.00

1,502,369.00

รวมแผน

รวมผล

33.33

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะ
   ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

29.83
แผน

ผล

328,000.00

97,860.00

40.10
แผน

ผล
121,400.00

48,680.00

1.74
แผน

ผล

308,300.00

5,360.00

ร้อยละ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

หน่วยงาน
ตรวจำสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เพื่อการจำัดหาที่ดินท� กินให้ชุมชน (ไร่) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 15,000 16,851.99 112.35

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 4,000 1,753 43.83

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง) 5,000 5,013 100.26

4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 31,250 31,250 90.00

5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 1,050 1,600-0-56 152.00

6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 5,000 5,102-2-54 102.11

7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) 12,000 9,592 79.93

8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 3,000 1,787 59.33

9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 11,000 12,165 110.59

10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 4,000 2,400 60.00

11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 10,000 4,629 46.29

12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 4,700 2,172 46.21

13. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 10,000 2,000 20.00

14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4,000 0 0.00

15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 2,000 500 25.00

16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 1,500 0 25.00

17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 17,000 0 0.00

18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 18,500 8,000 43.00

19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 17,000 8,500 50.00

20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 15,000 500 3.33

21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3,000 6,129 204.30

22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 2,000 1,165-2-42 58.24

23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 4,000 1,250 31.25

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

ประสานงานผู้น�าหมู่บ้าน อบต./ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ส�ารวจและตรวจสอบแปลงราษฎรในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

ประชุมช้ีแจงราษฎร

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 16
กิจกรรมสำ�รวจทรัพย�กรที่ดินและป่�ไม้เพื่อจัดทำ�ข้อมูลที่ดินทำ�กินและ
แผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่�ไม้ถ�วร

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

0.00
แผน

ผล

335,000.00

0.00

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง)

4. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

5. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

6. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

7. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

แผน

ผล

263,000.00

89,549.00

9.87
แผน

ผล

350,000.00

34,560.00

34.05

92.49
แผน

ผล

500,000.00

462,480.00

0.00
แผน

ผล

320,000.00

0.00

0.00
แผน

ผล

290,000.00

0.00

แผน

ผล

380,000.00

49,435.00
13.01
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กรมป่าไม้

49.94
แผน

ผล

358,400.00

179,000.00

10.52
แผน

ผล

320,000.00

33,673.95

70.53
แผน

ผล

350,000.00

246,880.00

0.00
แผน

ผล

320,000.00

0.00

49.68
แผน

ผล
290,000.00

144,080.00

100.00
แผน

ผล

530,000.00

530,000.00

7,026,400.00

2,159,177.95

รวมแผน

รวมผล

30.73

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะ
   ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

8. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

9. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

10. สจป.ที่ 13 (สงขลา)

11. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

12. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

13. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

14. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

15. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

16. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

20.44
แผน

ผล

290,000.00

59,280.00

49.95
แผน

ผล
410,000.00

204,800.00

39.20
แผน

ผล

320,000.00

125,440.00

ร้อยละ
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(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หน่วยงาน

ส� รวจำทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
เพื่อจำัดท� ข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน

ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร (ไร่) ร้อยละ

แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 4,500 0 0.00

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 2,100 756 36.00

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง) 5,000 1,200 24.00

4. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 4,000 0 0.00

5. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 10,000 11,078-0-14 110.78

6. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 3,000 0 0.00

7. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 6,000 0 0.00

8. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 5,280 2,863 54.22

9. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 5,000 3,067 61.34

10. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 4,000 0 10.00

11. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4,000 0 0.00

12. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 3,000 600 20.00

13. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 4,000 950 24.00

14. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 7,000 3,507-3-86 50.11

15. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 11,000 11,872 108.00

16. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 3,000 1,800 60.00

109 รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้



ประชุมช้ีแจงผู้น�าชุมชนและราษฎร

การส�ารวจแปลงท่ีดินราษฎร

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

9.90
แผน

ผล

1,640,000.00

162,375.88

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง)

4. สจป.ที่ 4 (ตาก)

5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

แผน

ผล

1,640,000.00

425,367.00

6.58
แผน

ผล

1,640,000.00

108,000.00

25.94

3.93
แผน

ผล

1,640,000.00

64,540.00

33.51
แผน

ผล

1,640,000.00

549,500.00

กิจกรรมที่ 17
กิจกรรมโครงก�รจัดทำ�แผนก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรที่ดิน
และป่�ไม้ระดับพื้นที่

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

49.01
แผน

ผล

1,640,000.00

803,790.00

แผน

ผล

1,640,000.00

30,285.00

52.21
แผน

ผล

2,064,000.00

1,077,780.00

1.85

30.19
แผน

ผล

1,066,000.00

321,775.00

36.01
แผน

ผล

1,640,000.00

590,538.00

7.08
แผน

ผล

1,230,000.00

87,049.05
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กรมป่าไม้

36.33
แผน

ผล

1,230,000.00

446,908.00

27.05
แผน

ผล

1,230,000.00

332,720.00

3.56
แผน

ผล

1,230,000.00

43,828.00

32.26
แผน

ผล

1,230,000.00

396,826.00

29.88
แผน

ผล
1,394,000.00

416,620.00

0.00
แผน

ผล

1,230,000.00

0.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1.02
แผน

ผล

1,230,000.00

12,550.00

7.62
แผน

ผล
1,230,000.00

93,760.00

47.00
แผน

ผล

1,640,000.00

770,810.00

12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)

14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
20.51

แผน

ผล
1,230,000.00

252,320.00
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

33,224,000.00

7,761,960.93

รวมแผน

รวมผล

23.36
หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะ
   ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

0.00
แผน

ผล

1,230,000.00

0.00

แผน

ผล

1,640,000.00

774,619.00
47.23

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หน่วยงาน
การจำัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้

(หมู่บ้าน) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 40 0 0.00

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 40 40 25.00

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง) 40 21 52.50

4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 40 40 30.00

5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 40 0 0.00

6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 40 20 50.00

7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) 40 29 20.00

8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 40 46 59.74

9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 40 0 0.00

10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 26 0 46.00

11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 30 30 50.00

12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 30 10 33.33

13. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 30 0 0.00

14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 30 5 16.67

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

หน่วยงาน
การจำัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้

(หมู่บ้าน) ร้อยละ
แผน ผล

15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 30 5 16.67

16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 30 6 20.00

17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 40 21 52.50

18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 30 8 26.67

19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 30 0 0.00

20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 34 17 50.00

21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 30 0 35.00

22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 30 0 0.00

23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 40 20 50.00

ประชุมช้ีแจงผู้น�าชุมชนและราษฎร

การส�ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

94.48
แผน

ผล

5,304,400.00

5,117,720.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง)

4. สจป.ที่ 4 (ตาก)

5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

แผน

ผล

7,139,200.00

3,877,745.00

91.27
แผน

ผล

4,276,800.00

3,903,242.88

54.31

86.30
แผน

ผล

255,600.00

220,600.00

95.97
แผน

ผล

3,547,200.00

3,404,200.00

กิจกรรมที่ 18
กิจกรรมป้องกันไฟป่�และควบคุมหมอกควัน

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

0.68
แผน

ผล

2,933,200.00

19,996.00

แผน

ผล

11,302,800.00

3,352,420.00

98.64
แผน

ผล

2,995,800.00

2,950,090.00

29.66

37.62
แผน

ผล

1,555,600.00

585,152.10

57.20
แผน

ผล

1,159,400.00

663,160.00

99.20
แผน

ผล

20,000.00

19,840.00
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กรมป่าไม้

32.89
แผน

ผล

45,000.00

14,800.00

96.56
แผน

ผล

2,230,400.00

2,153,600.00

0.00
แผน

ผล

559,000.00

0.00

45.45
แผน

ผล

5,744,400.00

2,610,900.00

10.34
แผน

ผล
6,682,000.00

690,783.84

98.71
แผน

ผล

3,509,800.00

3,464,800.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

96.84
แผน

ผล

1,173,800.00

1,136,679.54

99.52
แผน

ผล
1,739,200.00

1,730,900.00

67.76
แผน

ผล

2,961,600.00

2,007,036.00

12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)

14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
44.82

แผน

ผล
2,715,400.00

1,217,031.40
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

67,890,600.00

39,167,930.76

รวมแผน

รวมผล

57.69
หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะ
   ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

36.17
แผน

ผล

20,000.00

7,234.00

แผน

ผล

20,000.00

20,000.00
100.00

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

หน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

การจัดท�าแนวกันไฟ

เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ

ในการป้องกัน
และควบคุมไฟป่า

การปฏิบัติงานป้องกัน 
และควบคุมไฟป่า

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและให้ค�าแนะน�าหน่วยป้องกัน 
และพัฒนาป่าไม้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า

จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า

โครงการวันรณรงค์ให้
ปลอดควันพิษจากไฟป่า
ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

119



กรมป่าไม้

การปฏิบัติงานป้องกัน 
และควบคุมไฟป่า

กิจกรรมที่ 19
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� (ภ�คเหนือ)

100.00
แผน

ผล

7,000,000.00

7,000,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง)

4. สจป.ที่ 4 (ตาก)

5. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

6. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

แผน

ผล

5,000,000.00

5,000,000.00

100.00
แผน

ผล

3,500,000.00

3,500,000.00

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

78.33
แผน

ผล

3,000,000.00

2,350,000.00

100.00
แผน

ผล

4,000,000.00

4,000,000.00

แผน

ผล

2,500,000.00

2,150,000.00
86.00

25,000,000.00

24,000,000.00

รวมแผน

รวมผล

96.00

ภาคเหนอื

ภาคเหนอื ร้อยละ
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หน่วยงาน

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

(เครือข่าย)

ประสานคณะท� งานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจำังหวัดและอ� เภอ

ในการปฏิบัติงานป้องกัน 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง)

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 140 140 100.00 12 12 100.00

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 100 100 100.00 12 10 83.33

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง) 70 70 100.00 12 12 100.00

4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 50 43 86.00 12 6 50.00

5. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 60 47 78.33 12 6 50.00

6. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 80 80 100.00 12 12 100.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

121 รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้



กรมป่าไม้

จัดท�าแนวกันไฟ

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

การจัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า

เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคตะวนัออก

กิจกรรมที่ 20
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� (ภ�คตะวันออก)

แผน

ผล

1,000,000.00

0.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

2. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี แผน

ผล

2,000,000.00

1,300,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

0.00

65.00

3,000,000.00

1,300,000.00

รวมแผน

รวมผล

43.33

หน่วยงาน

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 
(เครือข่าย)

ประสานคณะท� งานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจำังหวัดและอ� เภอ

ในการปฏิบัติงานป้องกัน 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง)

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 20 0 75.00 12 - -

2. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 40 26 65.00 12 - -

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ภาคตะวนัออก

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�า
เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

ช้ีแจงงบเงินอุดหนุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าให้กับเครือข่าย

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคกลาง

ภาคกลาง

3,000,000.00

3,000,000.00

รวมแผน

รวมผล

100.00

กิจกรรมที่ 21
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� (ภ�คกล�ง)

แผน

ผล

2,000,000.00

2,000,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี แผน

ผล

1,000,000.00

1,000,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

100.00

หน่วยงาน

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 
(เครือข่าย)

ประสานคณะท� งานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจำังหวัดและอ� เภอ

ในการปฏิบัติงานป้องกัน 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง)

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 40 40 100.00 12 - -

2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 20 20 100.00 12 12 100.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

ประชุมและประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

อบรมเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

1,500,000.00

1,000,000.00

รวมแผน

รวมผล

66.67

กิจกรรมที่ 22
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� (ภ�คใต้)

แผน

ผล

500,000.00

500,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

2. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

3. สจป.ที่ 13 (สงขลา)

แผน

ผล

500,000.00

500,000.00

แผน

ผล

500,000.00

0

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

0.00

100.00

หน่วยงาน

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 
(เครือข่าย)

ประสานคณะท� งานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจำังหวัดและอ� เภอ

ในการปฏิบัติงานป้องกัน 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง)

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 10 10 100.00 12 6 50.00

2. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 10 10 100.00 12 - -

3. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 10 0 30.00 12 6 50.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ภาคใต้

ภาคใต้

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

การประสานคณะท�างาน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ประชาสัมพันธ์
เพื่อการป้องกันและควบคุมไฟป่า

ประชุมชาวบ้านเพื่อจัดท�าแบบรายงาน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า (สคฟ.9)

ประชุมสมาชิกเครือข่าย เพื่ออธิบาย
การชี้แจงแนวทางในการเสนอโครงการ
เพือ่ขอรบังบประมาณ

แนะน�าแนวทาง
ข้ันตอนการด�าเนินงานต่าง ๆ

ให้สมาชิกเครือข่ายได้รับทราบ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 23
กิจกรรมส่งเสริมก�รจัดก�รป่�ชุมชน

แผน

ผล

9,273,000.00

1,524,367.80

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง)

4. สจป.ที่ 4 (ตาก)

5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

แผน

ผล

5,244,000.00

1,544,090.00

แผน

ผล

5,173,500.00

1,746,638.00

(1) งบประม�ณ/ผลก�รเบิกจ่�ย

แผน

ผล

1,166,000.00

178,788.00

แผน

ผล

5,242,000.00

642,900.00

แผน

ผล

4,903,100.00

726,020.00

แผน

ผล

6,095,000.00

528,076.00

แผน

ผล

4,607,000.00

1,589,540.00

แผน

แผน

ผล

ผล

2,663,500.00

1,347,000.00

933,542.79

376,632.00

แผน

แผน

ผล

ผล

1,307,500.00

1,068,000.00

83,640.00

397,133.90

16.44

33.76

29.44

15.33

12.26

14.81

34.50

8.66

35.05

27.96

6.40

37.18
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กรมป่าไม้

75,325,100.00

16,654,274.57

รวมแผน

รวมผล

22.11

แผน

ผล

538,500.00

172,852.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)

14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

แผน

ผล

1,976,000.00

742,109.00

แผน

ผล

3,787,500.00

1,099,968.29

แผน

ผล

3,532,000.00

576,290.00

แผน

ผล

3,957,000.00

890,191.00

แผน

ผล

2,797,000.00

695,327.00

แผน

ผล

6,582,000.00

1,547,707.79

แผน

ผล

1,151,000.00

269,460.00

แผน

แผน

ผล

ผล

1,158,500.00

492,000.00

204,983.00

108,878.00

แผน

ผล

1,264,000.00

75,140.00

32.10

29.04

37.56

16.32

22.50

40.78

23.41

23.51

17.69

22.13

5.94

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะ
 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

ร้อยละ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้
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กรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

จัดท�าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

การจัดตั้งป่าชุมชน

การประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจกับชุมชน

วัดต้นไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชน 
พร้อมค่าพิกัด

การส่งเสริมการจัดท�า
แผนจัดการป่าชุมชน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

1,400,000.00

420,000.00

รวมแผน

รวมผล

30.00

กิจกรรมที่ 24
กิจกรรมจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้เพื่อสนับสนุนโครงก�รพัฒน�พื้นที่สูง
แบบโครงก�รหลวง (ง�นบริห�รจัดก�รพื้นที่โดยก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐ)

แผน

ผล

210,000.00

210,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 4 (ตาก)

3. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

แผน

ผล

210,000.00

210,000.00

แผน

ผล

980,000.00

0

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

70.00

0.00

100.00

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

หน่วยงาน
บริหารจำัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจำากภาครัฐ 

(ป่าชุมชน) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 3 3 70.00

2. สจป.ที่ 4 (ตาก) 3 3 75.00

3. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 14 14 20.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

จัดซื้อเครื่องเป่าลมจัดท�าแนวกันไฟ
และสร้างศาลาพักตรวจลาดตระเวน

จัดท�าป้ายโครงการ ฯ ป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน
และติดป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน

การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคเหนอื

ภาคเหนอื

9,450,000.00

2,450,000.00

รวมแผน

รวมผล

25.93

กิจกรรมที่ 25
กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คเหนือ)

แผน

ผล

2,100,000.00

1,400,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง)

4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

แผน

ผล

2,100,000.00

700,000.00

แผน

ผล

1,400,000.00

0.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

แผน

ผล

3,500,000.00

0.00

แผน

ผล

350,000.00

350,000.00

66.67

0.00

33.33

0.00

100.00

หน่วยงาน
บริหารจำัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจำากภาครัฐ 

(ป่าชุมชน) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 30 30 60.00

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 30 10 33.33

3. สจป.ที่ 3 (ล�าปาง) 20 20 20.00

4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 5 5 100.00

5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 50 50 20.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน

กิจกรรมการบริหารจัดการ
พื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ

ตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนท่ีจะด�าเนินการ

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอ
กิจกรรมในการด�าเนินงาน

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

หน่วยงาน
บริหารจำัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจำากภาครัฐ 

(ป่าชุมชน) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 35 35 100.00

2. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 15 15 100.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

 ภาคตะวนัออก

 ภาคตะวนัออก

3,500,000.00

3,500,000.00

รวมแผน

รวมผล

100.00

กิจกรรมที่ 26
กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คตะวันออก)

แผน

ผล

2,450,000.00

2,450,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

2. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี แผน

ผล

1,050,000.00

1,050,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

100.00

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ด�าเนินการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคกลาง

1,470,000.00

1,050,000.00

รวมแผน

รวมผล

71.43

กิจกรรมที่ 27
กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คกล�ง)

แผน

ผล

1,120,000.00

700,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี แผน

ผล

350,000.00

350,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

62.50

100.00

หน่วยงาน
บริหารจำัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจำากภาครัฐ 

(ป่าชุมชน) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 16 16 52.50

2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 5 5 100.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ภาคกลาง

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

ประชุมเพื่อจัดท�าแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพื้นท่ี
โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (แบบ อน.บ. 1)

การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ
เพื่อขอรับเงินอุดหนุน

วางแผนและประสานงานให้ค�าแนะน�า
และติดตามผลการด�าเนินงาน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคใต้

ภาคใต้

2,520,000.00

1,050,000.00

รวมแผน

รวมผล

41.67

กิจกรรมที่ 28
กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คใต้)

แผน

ผล

560,000.00

0.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

2. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

3. สจป.ที่ 13 (สงขลา)

4. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

แผน

ผล

700,000.00

700,000.00

แผน

ผล

490,000.00

280,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

แผน

ผล

770,000.00

70,000.00

0.00

57.14

100.00

9.09

หน่วยงาน
บริหารจำัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจำากภาครัฐ 

(ป่าชุมชน) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 8 8 45.00

2. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 10 10 100.00

3. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 7 4 57.14

4. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 11 1 9.09

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ร้อยละ
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กรมป่าไม้

การจัดประชุมหมู่บ้านเพื่อเปิดโอกาส
ให้ราษฎรมีส่วนร่วมพิจารณา

กิจกรรมบริหารจัดการป่า

ประชุมสร้างความรู้ให้ค�าแนะน�าแก่ชุมชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มอบเช็คเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน จังหวัดพัทลุง

มอบเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 3.3.2 ผลก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�นระหว่�งปี 
   ของกรมป่�ไม้ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564 

 ที่ได้รวบรวมจากการติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ส่วนกลางในภูมิภาค จ�านวน 13 หน่วยงาน โดยใช้วิธีการประชุมร่วมกับ 
หน่วยงานในพื้นที่  และติดตามผลในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง จ�านวน 
1 หน่วยงาน ส่วนอีก 12 หน่วยงาน ใช้วิธีการขอความอนุเคราะห์ให ้
รายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนนิงานตามแบบตดิตามผลการด�าเนินงาน  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับการประชุมผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (VDO Conference) มีรายละเอียด ซึ่งจ�าแนกเป็นรายกิจกรรม  
ดังนี้

ล�ดับ ก�หนดการติดตามผล หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค

1 29 - 31 มีนาคม 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก

2 9 มิถุนายน 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่)

3 14 มิถุนายน 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย)

4 16 มิถุนายน 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่

5 21 มิถุนายน 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี)

6 23 มิถุนายน 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)

7 28 มิถุนายน 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่

8 30 มิถุนายน 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม

9 5 กรกฎาคม 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา)

10 7 กรกฎาคม 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุรี)

11 12 กรกฎาคม 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี

12 14 กรกฎาคม 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี

13 16 กรกฎาคม 2564 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)

ต�ร�งที่ 3
แสดงกำ�หนดก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�นระหว่�งปี
ของกรมป่�ไม้ จำ�นวน 13 หน่วยง�น
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กรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมป้องกันและปร�บปร�มก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้

แผน

ผล

13,889,400.00

5,973,724.58

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

5. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

6. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

7. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

8. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

9. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

10. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 

แผน

ผล

17,277,000.00

9,887,243.00

แผน

ผล

20,627,100.00

13,820,417.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

แผน

ผล

13,985,600.00

8,067,214.77

แผน

ผล

7,198,700.00

4,464,436.40

แผน

ผล

23,502,400.00

15,710,512.85

แผน

ผล

6,982,000.00

4,785,838.70

แผน

ผล

2,756,400.00

1,972,849.72

แผน

ผล

7,997,500.00

6,056,169.27

แผน

ผล

12,003,700.00

9,003,700.00

43.00

67.00

57.23

57.68

62.02

66.85

71.57

68.55

75.73

75.00
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

11. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

12. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

13. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

63.56
แผน

ผล

13,938,300.00

8,859,717.25

แผน

ผล

5,171,100.00

3,844,783.09

65.60
แผน

ผล

8,933,300.00

5,860,446.86

74.35

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

ออกตรวจลาดตระเวน/ตรวจสอบพื้นท่ี

การตรวจยึด การกระท�าผิดว่าด้วยการป่าไม้

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการออกตรวจลาดตระเวน
เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

147



กรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมปฏิบัติก�รพิเศษในก�รป้องกัน ทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้

แผน

ผล

219,800.00

27,920.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

5. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

6. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

7. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

8. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

9. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

10. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 

แผน

ผล

219,800.00

144,100.00

แผน

ผล

219,800.00

163,120.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

แผน

ผล

219,800.00

137,740.00

แผน

ผล

219,800.00

120,550.00

แผน

ผล

219,800.00

151,840.00

แผน

ผล

219,800.00

144,420.00

แผน

ผล

219,800.00

132,490.00

แผน

ผล

219,800.00

145,800.00

แผน

ผล

219,800.00

138,000.00

12.70

74.21

65.55

62.67

54.85

69.08

60.27

65.71

66.33

62.78

148



11. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

12. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

62.04
แผน

ผล

219,800.00

136,360.00

แผน

ผล

219,800.00

145,998.96
66.42

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ออกตรวจลาดตระเวน/ตรวจสอบพื้นท่ี

หยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าบุกรุก

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการป่าไม้

151



กรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมโครงก�รพัฒน�ป่�ไม้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

แผน

ผล

259,000.00

176,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

3. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

4. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

5. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

6. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

7. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

แผน

ผล

1,036,000.00

441,200.00

แผน

ผล

2,112,000.00

1,444,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

แผน

ผล

518,000.00

282,310.00

แผน

ผล

259,000.00

81,765.00

แผน

ผล

777,000.00

540,815.00

แผน

ผล

289,000.00

206,164.00

67.95

68.37

42.59

54.50

31.57

69.60

71.34

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

หน่วยงาน ปลูกไม้ใช้สอย (ไร่) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 50 0 70

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 200 0 45

3. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 400 0 90

4. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 150 0 75

5. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 100 0 60

6. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 50 0 78.57

7. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 50 0 86

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

เตรียมพื้นที่เพื่อปักหลักและปลูก

ส�ารวจและรังวัดแนวเขต

การท�าหลักและปักหมายแนว
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กรมป่าไม้

การขนส่งกล้าไม้ และปลูก

ดายวัชพืช

การถาง เก็บ ริบ สุม เผา

การท�าทางตรวจการ/แนวกันไฟ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมปลูกป่�ในพื้นที่โครงก�รฟื้นฟูป่�ต�มม�ตร� 25 พระร�ชบัญญัติป่�สงวน
แห่งช�ติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

แผน

ผล

5,343,000.00

3,717,029.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี แผน

ผล

1,560,000.00

786,200.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

69.56

50.40

หน่วยงาน ปลูกป่าทั่วไป (ไร่) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1,370 0 77.77

2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 400 0 70

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

มาตรา 25
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กรมป่าไม้

การปลูกและขนกล้าไม้

การปักหลักหมายแนวปลูก

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น
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กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมโครงก�รสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ต�มพระร�ชดำ�ริ สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี

แผน

ผล

16,500,000.00

909,800.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ แผน

ผล

16,500,000.00

12,239,228.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

5.51

74.18

หน่วยงาน สร้างป่าสร้างรายได้ (ไร่) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 3,000 0 50

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 7,000 0 75

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ

รับสมัครสมาชิก ส�ารวจความต้องการของพันธุ์ไม้ 

ปฏิบัติงานส�ารวจรังวัด ปักหลักแนวเขต 
จัดหากล้าไม้และขนส่งกล้าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ

แผน

ผล

10,920,000.00

6,914,710.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) แผน

ผล

390,000.00

322,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

63.32

82.56

หน่วยงาน ปลูกป่าทั่วไป (ไร่) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 2,800 0 60

2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 100 0 77.77

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

ส�ารวจและรังวัดแนวเขต
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กรมป่าไม้

ถาง

ท�าทางตรวจการ

เก็บ ริบ สุม

ท�าแนวกันไฟ

ปลูกและขนส่งกล้าไม้

การท�าหลักและปักหมายแนวปลูก
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

จัดท�าแนวกันไฟ

จัดท�าฝายผสมผสาน

หน่วยงาน
ปลูกป่าทั่วไป (ไร่) ปลูกป่าใช้สอย (ไร่)

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 850 0 0 600 0 0

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 1,200 0 65 300 0 65

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ภาคเหนือ กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมฟื้นฟูป่�เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภ�คเหนือ)

แผน

ผล

8,734,900.00

2,311,900.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ แผน

ผล

14,326,000.00

12,358,174.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

26.46

86.26

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้
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กรมป่าไม้

ปลูกป่าทั่วไป

ปลูกป่าใช้สอย

จัดท�าฝายก่ึงถาวร

จัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคเหนือ

กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ (ภ�คเหนือ)

แผน

ผล

27,500,000.00

1,552,900.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

แผน

ผล

38,500,000.00

12,908,000.00

แผน

ผล

46,750,000.00

34,104,986.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

5.65

72.95

33.52

หน่วยงาน สร้างป่าสร้างรายได้ (ไร่) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 5,000 0 50

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 7,000 0 34

3. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 8,500 0 75

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

ส�ารวจรังวัด ปักหลักแนวเขต และการจัดหากล้าไม้

ประชาคมชี้แจงท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้

รวบรวมข้อมูลและติดตามงาน
กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครสมาชิก ส�ารวจ 
ความต้องการของพันธุ์ไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมที่ 9
กิจกรรมสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

แผน

ผล

8,250,000.00

5,525,560.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

66.98

หน่วยงาน สร้างป่าสร้างรายได้ (ไร่) ร้อยละ
แผน ผล

สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 1,500 0 75

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

การรังวัดและปักหลักแนวเขตพื้นท่ีของผู้เข้าร่วมโครงการ

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

ภาคใต้

กิจกรรมที่ 10
กิจกรรมฟื้นฟูป่�เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภ�คใต้)

แผน

ผล

6,204,200.00

3,562,250.25

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

57.42

หน่วยงาน
ปลูกป่าทั่วไป (ไร่)

ร้อยละ
แผน ผล

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 1,000 0 70.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

จัดท�าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

ด�าเนินงานโครงการเครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า (คชป.)

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

ด�าเนินงานปลูกป่าท่ัวไป 
กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
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กรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 11
กิจกรรมโครงก�รสนับสนุนก�รปลูกไม้เศรษฐกิจ

แผน

ผล

4,690,000.00

135,020.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) แผน

ผล

5,028,000.00

4,028,642.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

2.87

80.12

หน่วยงาน
จำ� นวนพื้นที่ที่สนับสนุน

การปลูกไม้เศรษฐกิจำ (ไร่) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 3,000 0 2.06

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 3,500 2,717 77.63

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หมายเหตุ: เฉพาะหน่วยงานเป้าหมายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

เกษตรกรในพื้นท่ีสนับสนุน
การปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีท่ี 2 - 5

ตรวจสอบสถานท่ีตั้ง ขนาด 
และความเหมาะสมของท่ีดิน

การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
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กิจกรรมที่ 12
กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (ภ�คเหนือ)

แผน

ผล

1,249,000.00

1,110,240.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) แผน

ผล

538,000.00

299,940.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

88.89

55.75

หน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ
และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

(ไร่)

สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ
แก่เกษตรกรจำ� นวน 300 กล้า/ไร่ 

(กล้า)

สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็ว
แก่เกษตรกรปีที่ 1 

ไร่ละ 1,500 บาท (ไร่)
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 500 155 31.00 150,000 97,200 64.80 500 91 18.20

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 200 189 94.50 60,000 30,000 50.00 200 0 50

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการ
 ของกรมป่าไม้

ภาคเหนือ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

การประชาสัมพันธ์โครงการและรับเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ

จัดเตรียมกล้าไม้

ย้ายช�ากล้าไม้/ดูแลบ�ารุงรักษากล้าไม้

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

ตรวจสอบสถานท่ีตั้งที่ดิน

สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ
แก่เกษตรกร
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กรมป่าไม้

ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื กิจกรรมที่ 13

กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

แผน

ผล

5,786,200.00

1,814,760.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) แผน

ผล

4,819,000.00

3,753,810.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

31.36

77.90

หน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ
และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

(ไร่)

สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ
แก่เกษตรกรจำ� นวน 300 กล้า/ไร่ 

(กล้า)

สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็ว
แก่เกษตรกรปีที่ 1 

ไร่ละ 1,500 บาท (ไร่)
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 6 
  สาขานครพนม

2,000 2,000 100 600,000 600,000 100 2,000 2,000 100

2. สจป.ที่ 8 
  (นครราชสีมา)

1,100 973 88.45 330,000 0 88.45 1,100 0 0

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการ
 ของกรมป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ส�ารวจพื้นที่และให้ความรู้ทางด้านวิชาการ 
และการบริหารจัดการสวนป่า
แก่เกษตรกร

ติดตามผลการด�าเนินงาน

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ ฯ

จ่ายกล้าไม้ให้เกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมโครงการ ฯ
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กรมป่าไม้

ภาคกลาง

กิจกรรมที่ 14
กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (ภ�คกล�ง)

แผน

ผล

1,927,500.00

1,780,325.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

92.36

หน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ
และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

(ไร่)

สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ
แก่เกษตรกรจำ� นวน 300 กล้า/ไร่ 

(กล้า)

สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็ว
แก่เกษตรกรปีที่ 1 

ไร่ละ 1,500 บาท (ไร่)
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 750 750 100 225,000 225,000 100 750 0 50

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการ
 ของกรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

ประชาสัมพันธ์โครงการ รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
และแจกกล้าไม้ผู้เข้าร่วมโครงการ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 15
กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ เพื่อก�รจัดห�ที่ดินทำ�กินให้ชุมชน

แผน

ผล

328,000.00

0.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

5. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

6. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

7. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

8. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

9. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

10. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

แผน

ผล

308,300.00

266,480.00

แผน

ผล

121,400.00

58,900.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

แผน

ผล

205,000.00

146,600.00

แผน

ผล

121,400.00

93,027.00

แผน

ผล

121,400.00

56,400.00

แผน

ผล

121,400.00

83,900.00

แผน

ผล

328,000.00

243,200.00

แผน

ผล

226,300.00

220,520.00

แผน

ผล

121,400.00

97,120.00

0.00

48.52

86.00

71.51

76.63

46.45

74.15

69.11

97.45

80.00

175



กรมป่าไม้

11. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

12. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

13. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

65.48
แผน

ผล

308,300.00

201,902.00

แผน

ผล

121,400.00

48,680.00

92.31
แผน

ผล

121,400.00

112,060.00

40.10

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

หน่วยงาน
ตรวจำสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เพื่อการจำัดหาที่ดินท� กินให้ชุมชน (ไร่) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 17,000 0 0

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 15,000 16,851 - 3 - 96 112.35

3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 4,000 0 43.83

4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 2,000 1,500 75.00

5. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 10,000 10,759 107.59

6. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 4,700 5,426 - 0 - 70 115.45

7. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 2,000 1,165 - 2 - 42 58.28

8. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 18,500 12,500 67.567

9. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 3,000 3,535 117.83

10. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 11,000 12,165 110.59

11. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 15,000 5,920 39.46

12. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3,000 6,129 204.3

13. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 4,000 0 90.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ประชุมช้ีแจงราษฎร

ประสานงานผู้น�าหมู่บ้าน อบต./ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

ส�ารวจ/ตรวจสอบแปลงที่ดินราษฎร
ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
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กรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 16
กิจกรรมสำ�รวจทรัพย�กรท่ีดินและป่�ไม้เพื่อจัดทำ�ข้อมูลท่ีดินทำ�กินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่�ไม้ถ�วร

แผน

ผล

410,000.00

204,800.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

5. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

6. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

7. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

8. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

แผน

ผล

335,000.00

249,200.00

แผน

ผล

263,000.00

89,549.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

แผน

ผล

358,400.00

179,000.00

แผน

ผล

350,000.00

347,960.00

แผน

ผล

290,000.00

90,480.00

แผน

ผล

290,000.00

0.00

แผน

ผล

380,000.00

368,306.04

49.95

34.05

74.30

49.94

99.42

31.20

96.92

0.00

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

หน่วยงาน
ส� รวจำทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจำัดท� ข้อมูลที่ดิน

และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร (ไร่) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 7,000 3,507 - 3 - 86 50.11

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 4,500 2,187 48.60

3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 2,100 0 36.00

4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 3,000 0 40.00

5. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 5,280 2,863 54.22

6. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 5,000 4,778 95.56

7. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 3,000 0 0

8. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 6,000 6,540 109.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

การส�ารวจแปลงที่ดินราษฎร

ประชุมช้ีแจงผู้น�าชุมชนและราษฎร

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 17
กิจกรรมโครงก�รจัดทำ�แผนก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรที่ดินและป่�ไม้ระดับพื้นที่

แผน

ผล

1,640,000.00

770,810.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

5. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

6. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

7. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

8. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

9. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

10. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

แผน

ผล

1,640,000.00

577,415.18

แผน

ผล

1,935,200.00

488,985.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

แผน

ผล

1,230,000.00

223,771.42

แผน

ผล

1,230,000.00

716,578.00

แผน

ผล

1,230,000.00

538,850.73

แผน

ผล

1,230,000.00

94,687.65

แผน

ผล

1,230,000.00

425,590.00

แผน

ผล

1,640,000.00

1,014,070.00

แผน

ผล

2,064,000.00

1,548,000.00

47.00

25.26

35.20

18.19

58.26

43.81

34.60

7.69

61.83

75.00
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

11. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

12. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

13. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

47.31
แผน

ผล

1,394,000.00

659,490.00

แผน

ผล

1,230,000.00

735,780.00

77.95
แผน

ผล

1,066,000.00

830,955.00

59.82

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

หน่วยงาน การจำัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ (หมู่บ้าน) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 40 21 52.50

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 40 0 0

3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 40 0 25.26

4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 30 0 23.33

5. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 30 0 25.00

6. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 30 0 63.33

7. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 30 0 40.00

8. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 20 0 80.00

9. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 40 0 70.00

10. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 40 0 48.00

11. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 34 0 70.00

12. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 30 0 56.67

13. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 26 0 80.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

ส�ารวจ/ตรวจสอบแปลงที่ดินราษฎร

ประชุมช้ีแจงผู้น�าชุมชนและราษฎร

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 18
กิจกรรมป้องกันไฟป่�และควบคุมหมอกควัน

แผน

ผล

2,961,600.00

2,007,036.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

5. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

6. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

7. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

8. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

9. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

10. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

แผน

ผล

5,304,400.00

5,304,400.00

แผน

ผล

7,139,200.00

5,944,480.47

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

แผน

ผล

292,000.00

291,840.00

แผน

ผล

2,659,000.00

1,574,626.00

แผน

ผล

5,714,400.00

5,684,400.00

แผน

ผล

20,000.00

16,850.00

แผน

ผล

1,739,200.00

1,739,180.00

แผน

ผล

1,159,400.00

1,159,360.00

แผน

ผล

2,995,800.00

2,982,500.00

67.76

83.26

100.00

99.94

59.22

99.47

99.99

84.25

99.99

99.56
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11. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

12. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

13. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

25.23
แผน

ผล

6,682,000.00

1,685,683.02

แผน

ผล

2,715,400.00

1,944,757.03

99.50
แผน 1,555,600.00

71.62

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

1,547,952.10

184กรมป่าไม้



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้
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กรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

การเข้าดับไฟป่าในพื้นท่ี

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

ประชาสัมพันธ์

การจัดท�าแนวกันไฟ

ตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่า

ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
และให้ค�าแนะน�าหน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมไฟป่า

186



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคเหนอื

กิจกรรมที่ 19
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� (ภ�คเหนือ)

แผน

ผล

7,000,000.00

7,000,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

แผน

ผล

5,000,000.00

5,000,000.00

แผน

ผล

4,000,000.00

4,000,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

100.00

100.00

หน่วยงาน

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 
(เครือข่าย)

ประสานคณะท� งานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจำังหวัดและอ� เภอ

ในการปฏิบัติงานป้องกัน 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง)

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 140 140 100.00 12 12 100.00

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 100 100 100.00 12 12 100.00

3. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 80 80 100.00 12 12 100.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ประสานคณะท�างานแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม
การควบคุมไฟป่า
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กรมป่าไม้

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

งานประสานคณะท�างาน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จัดท�าแนวกันไฟ

จัดท�าเสวียน

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคตะวนัออก
กิจกรรมที่ 20
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� (ภ�คตะวันออก)

แผน

ผล

100,000.00

100,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

2. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี แผน

ผล

2,000,000.00

1,300,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

65.00

หน่วยงาน

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 
(เครือข่าย)

ประสานคณะท� งานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจำังหวัดและอ� เภอ

ในการปฏิบัติงานป้องกัน 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง)

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 20 20 100.00 12 12 100.00

2. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 40 26 65.00 12 12 100.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มอบเงินอุดหนุน
ให้เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 21
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� (ภ�คกล�ง)

แผน

ผล

1,000,000.00

1,000,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

2. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) แผน

ผล

2,000,000.00

2,000,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

100.00

หน่วยงาน

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 
(เครือข่าย)

ประสานคณะท� งานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจำังหวัดและอ� เภอ

ในการปฏิบัติงานป้องกัน 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง)

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 20 20 100.00 12 12 100.00

2. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 40 40 100.00 12 12 100.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น

ภาคกลาง
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กรมป่าไม้

ประชุมและประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

จัดอบรมเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคใต้
กิจกรรมที่ 22
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� (ภ�คใต้)

แผน

ผล

500,000.00

500,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

2. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) แผน

ผล

500,000.00

500,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

100.00

หน่วยงาน

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 
(เครือข่าย)

ประสานคณะท� งานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจำังหวัดและอ� เภอ

ในการปฏิบัติงานป้องกัน 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง)

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 100 100 100.00 12 12 100.00

2. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 10 10 100.00 12 12 100.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
รับมอบเช็คเงินอุดหนุน เครือข่ายละ 
50,000 บาท

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

ประชุมสมาชิกเครือข่าย
เพื่ออธิบายการชี้แจง
แนวทางในการเสนอโครงการ
เพื่อขอรับงบประมาณ

แนะน�าแนวทางข้ันตอน
การด�าเนินงานต่าง ๆ

ให้สมาชิกเครือข่ายได้รับทราบ

การประสานคณะท�างาน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 23
กิจกรรมส่งเสริมก�รจัดก�รป่�ชุมชน

แผน

ผล

3,532,000.00

576,290.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

5. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

6. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

7. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

8. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

9. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

10. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

แผน

ผล

9,273,000.00

2,875,552.22

แผน

ผล

5,244,000.00

3,438,603.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

แผน

ผล

1,893,000.00

1,435,256.60

แผน

ผล

1,347,000.00

728,891.00

แผน

ผล

3,787,500.00

2,265,309.60

แผน

ผล

1,158,500.00

444,129.04

แผน

ผล

3,957,000.00

2,574,156.18

แผน

ผล

1,307,500.00

761,820.00

แผน

ผล

4,607,000.00

3,357,312.00

16.32

65.57

31.01

75.82

54.11

59.81

65.05

38.34

58.26

72.87
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กรมป่าไม้

11. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

12. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

13. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

62.16
แผน

ผล

1,151,000.00

715,448.00

แผน

ผล

1,264,000.00

673,100.00

73.36
แผน

ผล

2,663,500.00

1,953,974.73

53.25

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้
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กรมป่าไม้

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น

การส�ารวจพื้นที่
เพื่อจัดตั้งป่าชุมชน

การส่งเสริมการจัดท�าแผนจัดการป่าชุมชน

ประสาน ให้ค�าแนะน�า 
และประชาสัมพันธ์

วัดต้นไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชน 
พร้อมค่าพิกัด

การจัดตั้งป่าชุมชน

จัดท�าแนวเขตและแบ่งบริเวณ
การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

และติดตั้งป้ายแนวเขตป่าชุมชน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 24
กิจกรรมจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้เพื่อสนับสนุนโครงก�รพัฒน�พื้นท่ีสูงแบบโครงก�ร
หลวง (ง�นบริห�รจัดก�รพื้นที่โดยก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐ)

แผน

ผล

210,000.00

210,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ แผน

ผล

980,000.00

980,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

100.00

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
 ต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

หมายเหตุ: การด�าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด�าเนินงานเฉพาะท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
 เป้าหมายการให้บริการ ของกรมป่าไม้

หน่วยงาน
บริหารจำัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจำากภาครัฐ 

(ป่าชุมชน) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 3 0 75.00

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 14 0 70.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน
และการมอบเช็คเงินอุดหนุนป่าชุมชน

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคเหนอื

กิจกรรมที่ 25
กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คเหนือ)

แผน

ผล

2,100,000.00

2,100,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

3. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

แผน

ผล

2,100,000.00

2,100,000.00

แผน

ผล

3,500,000.00

3,500,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

100.00

100.00

หน่วยงาน
บริหารจำัดการพื้นที่โดยการสนับสนุน

จำากภาครัฐ (ป่าชุมชน) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 30 0 70.00

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 30 0 80.00

3. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 50 0 70.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

ตรวจสอบพื้นท่ีป่าชุมชนท่ีจะด�าเนินการ

ประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อเสนอกิจกรรมในการด�าเนินงาน

การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน
และการมอบเช็คเงินอุดหนุนป่าชุมชน

(3) รูปภ�พประกอบ
 ก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 ภาคตะวนัออก

กิจกรรมที่ 26
กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คตะวันออก)

แผน

ผล

2,450,000.00

2,450,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

2. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี แผน

ผล

1,050,000.00

1,050,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

100.00

หน่วยงาน
บริหารจำัดการพื้นที่โดยการสนับสนุน

จำากภาครัฐ (ป่าชุมชน) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 35 0 80.00

2. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 15 15 100.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

ปักหลักแนวเขตป่าชุมชน

การมอบเช็คให้ชุมชน

ดูแลรักษาป่าชุมชน 
สร้างที่พักสายตรวจ

บ�ารุงและฟื้นฟูป่าชุมชน

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคกลาง

กิจกรรมที่ 27
กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คกล�ง)

แผน

ผล

350,000.00

350,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

2. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) แผน

ผล

1,120,000.00

1,120,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

100.00

หน่วยงาน
บริหารจำัดการพื้นที่โดยการสนับสนุน

จำากภาครัฐ (ป่าชุมชน) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 5 5 100.00

2. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 16 0 80.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

ประชุมเพื่อจัดท�าแบบเสนอ
โครงการบริหารจัดการพื้นท่ี
โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
(แบบ อน.บ.1)

วางแผนและประสานงาน
ให้ค�าแนะน�าและติดตาม
ผลการด�าเนินงาน

การบริหารจัดการพื้นท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ
เพื่อขอรับเงินอุดหนุน

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ภาคใต้

กิจกรรมที่ 28
กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คใต้)

แผน

ผล

560,000.00

560,000.00

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

2. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

3. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

แผน

ผล

700,000.00

700,000.00

แผน

ผล

770,000.00

770,000.00

(1) งบประม�ณ / ผลก�รเบิกจ่�ย

100.00

100.00

100.00

หน่วยงาน
บริหารจำัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจำาก

ภาครัฐ (ป่าชุมชน) ร้อยละ
แผน ผล

1. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 8 0 70.00

2. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 10 10 100.00

3. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 11 0 70.00

(2) แผน / ผลก�รดำ�เนินง�น
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กรมป่าไม้

ประชุมสร้างความรู้ 
ให้ค�าแนะน�าแก่หมู่บ้านเป้าหมาย
ในการด�าเนินกิจกรรม ฯ

ส�ารวจพื้นท่ีเพื่อสนับสนุน
งบเงินอุดหนุน

มอบเช็คเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

(3) รูปภ�พประกอบก�รดำ�เนินง�น
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 3.3.3 ผลก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นของกรมป่�ไม้ ประจำ�ป ี
   งบประม�ณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุล�คม 2563 -  
   กันย�ยน 2564)

 ที่ได้รวบรวมจากการติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า ส�านักจัดการป่าชุมชน ส�านักจัดการ 
ที่ดินป่าไม้ ส�านักโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษ และส�านัก
เศรษฐกิจการป่าไม้ รายงานผลการด�าเนินงานตามแบบติดตามผล 
การด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 28 กิจกรรม 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ซึ่งมีรายละเอียดโดยจ�าแนกเป็น
รายกิจกรรม ดังนี้

ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด�เนินงาน (หน่วยนับ) แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ (บาท)

แผน ผล แผน ผล

กิจกรรมป้องกันและปร�บปร�มก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้

1. พื้นที่ป่าที่รับผิดชอบได้รับการลาดตระเวน 
 ตรวจสภาพป่าและสามารถป้องกันรักษา
 การบุกรุกพื้นที่ป่า

64.94 ล้านไร่ 17,255,901 ไร่

295,487,800.00
294,039,954.47

(ร้อยละ 99.51)
ร้อยละ 80 ร้อยละ 26.57

2. รกัษาพืน้ทีท่ีม่สีภาพป่าในความรบัผดิชอบ
 ของกรมป่าไม้

39.78 ล้านไร่ 39.78 ล้านไร่ 

กิจกรรมปฏิบัติก�รพิเศษในก�รป้องกัน ทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้

1. หยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพ
 และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

ไม่น้อยกว่า 
100,000 ไร่

18,347.77 ไร่ 30,621,700.00
11,814,225.63
(ร้อยละ 38.58)

กิจกรรมโครงก�รพัฒน�ป่�ไม้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

1. พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา 124 แห่ง 124 แห่ง 38,191,800.00
38,191,800.00

(ร้อยละ 100)

 • ปลูกไม้ใช้สอย 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 5,180,000.00
5,180,000.00

(ร้อยละ 100)

กิจกรรมปลูกป่�ในพื้นที่โครงก�รฟื้นฟูป่�ต�มม�ตร� 25 พระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก

1. พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู 1,770 ไร่ 1,770 ไร่ 6,903,000.00
6,902,491.00
(ร้อยละ 99.99)

กิจกรรมโครงก�รสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ต�มพระร�ชดำ�ริ สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี

1. จ�านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการ
 ฟื้นฟูตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้

15,000 ไร่ 15,000 ไร่ 82,500,000.00
82,500,000.00

(ร้อยละ 100)
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กรมป่าไม้

ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด�เนินงาน (หน่วยนับ) แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ (บาท)

แผน ผล แผน ผล

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ

1. พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู 2,900 ไร่ 2,900 ไร่ 11,310,000.00
11,310,000.00

(ร้อยละ 100)

กิจกรรมฟื้นฟูป่�เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (แผนพัฒน�ภ�คเหนือ)

1. ฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู 2,950 ไร่ 2,950 ไร่ 30,722,000.00
30,693,940.00

(ร้อยละ 99.91)

กิจกรรมสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ (แผนพัฒน�ภ�คเหนือ)

1. จ�านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการ
 ฟื้นฟูตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้

30,000 ไร่ 30,000 ไร่ 165,000,0000.00
165,000,000.00

(ร้อยละ 100)

กิจกรรมสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ (แผนพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

1. จ�านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการ
 ฟื้นฟูตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้

7,500 ไร่ 7,500 ไร่ 41,250,000.00
41,250,000.00

(ร้อยละ100)

กิจกรรมฟื้นฟูป่�เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (แผนพัฒน�ภ�คใต้)

1. ฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 6,504,200.00
5,487,898.25
(ร้อยละ 84.37)

กิจกรรมโครงก�รสนับสนุนก�รปลูกไม้เศรษฐกิจ

1. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 10,000 ไร่ 10,000 ไร่

55,437,000.00 
53,455,161.75
(ร้อยละ 96.43)2. ร้อยละความพึงพอใจ

 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.26

กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (แผนพัฒน�ภ�คเหนือ)

1. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 800 ไร่ 800 ไร่

2,288,000.00
2,288,000.00

(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ
 ภาคเอกชน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85.34

กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (แผนพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

1. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 3,700 ไร่ 3,700 ไร่

12,223,400.00
11,342,275.00
(ร้อยละ 92.79)

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ
 ภาคเอกชน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 93.58
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด�เนินงาน (หน่วยนับ) แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ (บาท)

แผน ผล แผน ผล

กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (แผนพัฒน�ภ�คกล�ง)

1. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 750 ไร่ 750 ไร่

1,927,500.00
1,927,500.00

(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ
 ภาคเอกชน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100

กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ เพื่อก�รจัดห�ท่ีดินทำ�กินให้ชุมชน

1. จ�านวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหา
 ที่ดินท�ากินให้ชุมชน

200,000 ไร่ 374,047 ไร่ 8,572,000.00
8,468,665.25
(ร้อยละ 98.79)

กิจกรรมสำ�รวจทรัพย�กรที่ดินและป่�ไม้เพื่อจัดทำ�ข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดินในพื้นท่ีป่�ไม้ถ�วร

1. จ�านวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการส�ารวจ
 สภาพพื้นที่เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดิน

80,880 ไร่ 88,048 ไร่ 13,749,600.00
13,689,931.49
(ร้อยละ 99.57)

กิจกรรมโครงก�รจัดทำ�แผนก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท่ีดินและป่�ไม้ระดับพื้นท่ี

1. จ�านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการจัดท�า
 แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
 ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

800 หมู่บ้าน 850 หมู่บ้าน 48,000,000.00
44,377,092.72
(ร้อยละ 92.45)

กิจกรรมป้องกันไฟป่�และควบคุมหมอกควัน

1. จุดความร้อน (Hot spot) 
 ค่าเฉลี่ย 5 ปี ลดลงเมื่อเทียบกับ
 ปีที่ผ่านมา

7,083 จุด

3,744 จุด 
(จุดความร้อน 

(Hotspot) 
ลดลง 3,339 จุด 

คิดเป็น
ร้อยละ 47 

เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด)

159,694,700.00
124,668,131.58

(ร้อยละ 78.06)

2. จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือ
 ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม
 ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

100 หมู่บ้าน 100 หมู่บ้าน 5,000,000.00
5,000,000.00

(ร้อยละ 100)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� (แผนพัฒน�ภ�คเหนือ)

1. จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือ
 ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม
 ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

500 หมู่บ้าน 500 หมู่บ้าน

25,000,000.00
25,000,000.00

(ร้อยละ 100)2. เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
 มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100
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กรมป่าไม้

ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด�เนินงาน (หน่วยนับ) แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ (บาท)

แผน ผล แผน ผล

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� (แผนพัฒน�ภ�คตะวันออก)

1. จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือ
 ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม
 ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

60 หมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน

3,000,000.00
3,000,000.00

(ร้อยละ 100)2. เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
 มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� (แผนพัฒน�ภ�คกล�ง)

1. จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือ
 ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม
 ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

60 หมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน

3,000,000.00
3,000,000.00

(ร้อยละ 100)2. เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
 มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� (แผนพัฒน�ภ�คใต้)

1. จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือ
 ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม
 ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

30 หมู่บ้าน 30 หมู่บ้าน

1,500,000.00
1,500,000.00

(ร้อยละ 100)2. เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
 มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

กิจกรรมส่งเสริมก�รจัดก�รป่�ชุมชน

1. จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน 6,300 ป่าชุมชน 6,272 ป่าชุมชน

107,304,000.00
106,470,626.84

(ร้อยละ 99.22)
2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 ในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้
 ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

ร้อยละ 80 ร้อยละ 99.25

กิจกรรมจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้เพื่อสนับสนุนโครงก�รพัฒน�พื้นท่ีสูงแบบโครงก�รหลวง

1. การจัดการป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ ระบบนิเวศ
 แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนา
 พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

7 แห่ง 7 แห่ง

2,320,000.00
2,320,000.00

(ร้อยละ 100)

2. ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชน
 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
 แบบโครงการหลวง เกิดความรู้
 ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการ
 ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่าง
 มีประสิทธิภาพตามแนวพระราชด�าริ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

 • บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุน
  จากภาครัฐ

20 ป่าชุมชน 20 ป่าชุมชน 1,400,000.00
1,400,000.00

(ร้อยละ 100)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด�เนินงาน (หน่วยนับ) แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ (บาท)

แผน ผล แผน ผล

กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (แผนพัฒน�ภ�คเหนือ)

1. ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

135 ป่าชุมชน 135 ป่าชุมชน

9,450,000.00
9,450,000.00

(ร้อยละ 100)2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการป่าชุมชน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91

กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (แผนพัฒน�ภ�คตะวันออก)

1. ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้
 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

50 ป่าชุมชน 50 ป่าชุมชน

3,500,000.00
3,500,000.00

(ร้อยละ 100)2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 ในการบริหารจัดการป่าชุมชน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98

กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (แผนพัฒน�ภ�คกล�ง)

1. ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้
 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

21 ป่าชุมชน 21 ป่าชุมชน

1,470,000.00
1,470,000.00

(ร้อยละ 100)2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 ในการบริหารจัดการป่าชุมชน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.5

กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (แผนพัฒน�ภ�คใต้)

1. ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้
 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

36 ป่าชุมชน 36 ป่าชุมชน

2,520,000.00
2,520,000.00

(ร้อยละ 100)2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 ในการบริหารจัดการป่าชุมชน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98

 จากผลการติดตามการด�าเนินงานของกรมป่าไม ้  ประจ�าป ี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของรอบ 6 เดือน การติดตามระหว่างปี และ
รอบ 12 เดือน จะได้รับการรายงานถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มาพร้อมกัน  ซ่ึงกรมป่าไม้ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของประเด็นดังกล่าว 
จึงได้ด�าเนินการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ ส�าหรับน�าเสนอ 
ในบทที่ 5 และบทท่ี 6 เป็นล�าดับถัดไป  ทั้งน้ี เพ่ือมุ่งหวังให้ข้อมูลดังกล่าว
สามารถน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางกรอบแนวทางการบริหาร 
จัดการงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ รวมทัง้น�าไปใช้ทบทวนแผนปฏิบติัราชการให้มปีระสิทธภิาพ 
มากยิ่งขึ้น
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กรมป่าไม้

4.1 วิธีการและขั้นตอนการประเมินผล

การประเมินำผลการด�เนำินำงานำ
ของกรมป่าไม้

 การประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ได้ก�าหนดแนวทาง 
การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด�าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว ่าเป็นไปตามแผน 
ที่ก�าหนดไว้หรือไม่ บรรลุตามเป้าหมายเพียงใด โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

 กรมป่าไม้ได้ก�าหนดวิธีการและขั้นตอนการประเมินผล ดังนี้

 4.1.1 ประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 

 จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) 
จากเอกสารรายงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานในระดับผลผลิต ประจ�า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับเป้าหมายผลผลิตประจ�าปีทั้ง 4 มิติ คือ  
มิติเชิงปริมาณ มิติเชิงคุณภาพ มิติเชิงเวลา และมิติเชิงต้นทุน ซึ่งเป็น
เกณฑ์การประเมินผลท่ีก�าหนดเพ่ิมเติม พร้อมสรุปผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้

 4.1.2 ประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 

 จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
จากเอกสารรายงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานในระดับผลลัพธ์ (เป้าหมาย 
การให้บริการหน่วยงาน) ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 
เป้าหมายผลลัพธ์ (เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน) ที่ก�าหนดไว ้
ในแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี พร้อมสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ 
และตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้
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 4.1.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์จ�กก�รดำ�เนินง�นของกรมป่�ไม้ 

 โดยน�าสรปุผลการประเมนิระดบัผลลพัธ์ มาวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงาน 
ในภาพรวมของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดไว้

 4.1.4  จดัทำ�ร�ยง�นผลก�รวเิคร�ะห์ พร้อมท้ังเสนอแนะแนวท�ง 
   จ�กผลก�รประเมิน

 เพื่อรายงานผลเสนอต่ออธิบดีและผู้บริหารกรมป่าไม้

 4.2.1  ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI)

 ตัวชี้วัดที่ใช้ส�าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงาน 
ของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือตัวช้ีวัดในระดับ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ (เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน) 
ที่ก�าหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 6

4.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล

217



กรมป่าไม้

คะแนน
1.00

1.50

2.00

3.00

2.50

ผลผลิตสูงกว่า
เป้าหมาย 
(มากกว่า

ร้อยละ 100.00)

ผลผลิต
เท่ากับ

เป้าหมาย 
(ร้อยละ 100.00)

ผลผลิต
คิดเป็น

ร้อยละ 95.00 – 
99.99

ผลผลิต
คิดเป็น

ร้อยละ 90.00 – 
94.99

ผลผลิต
ต�่ากว่า

ร้อยละ 90.00
0.00 ไม่มีรายงานผลผลิต

|  สถานะผ่าน

ตารางที่ 4 แสดงเกณฑ์การประเมินผลผลิตในมิติเชิงปริมาณ

 4.2.2  เกณฑ์ก�รประเมินผล

 1)  เกณฑ์ก�รประเมินผลผลิต

 กรมป่าไม้ก�าหนดให้ใช้รูปแบบการให้คะแนนส�าหรับทุกกิจกรรม
ท่ีด�าเนินการประเมินผลของตัวชี้วัดใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเชิงปริมาณ  
มิติเชิงคุณภาพ มิติเชิงเวลา และมิติเชิงต้นทุน ซึ่งเป็นการประเมินผล 
รายกิจกรรม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

 1.1)  มิติเชิงปริมาณ
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 1.2) มิติเชิงคุณภาพ

คะแนน
1.00

1.50

2.00

3.00

2.50

ผลผลิตสูงกว่า
เป้าหมาย 
(มากกว่า

ร้อยละ 100.00)

ผลผลิต
เท่ากับ

เป้าหมาย 
(ร้อยละ 100.00)

ผลผลิต
คิดเป็น

ร้อยละ 95.00 – 
99.99

ผลผลิต
คิดเป็น

ร้อยละ 90.00 – 
94.99

ผลผลิต
ต�่ากว่า

ร้อยละ 90.00
0.00 ไม่มีรายงานผลผลิต

ตารางที่ 5 แสดงเกณฑ์การประเมินผลผลิตในมิติเชิงคุณภาพ

|  สถานะผ่าน

 1.3) มิติเชิงเวลา

1.00

2.00

3.00

มีการบริหารจัดการ
เวลาได้ต�่ากว่าเป้าหมาย
(ใช้ระยะเวลาด�าเนินการ

เกินกว่าที่ก�าหนด)

การบริหารจัดการเวลา
ได้เท่ากับเป้าหมาย 

มีการบริหารจัดการเวลา
ได้สูงกว่าเป้าหมาย

(ใช้ระยะเวลาด�าเนินการ
น้อยกว่าท่ีก�าหนด)

คะแนน

0.00 ไม่มีรายงานผลผลิต

|  สถานะผ่าน

ตารางที่ 6 แสดงเกณฑ์การประเมินผลผลิตในมิติเชิงเวลา

219



กรมป่าไม้

 1.4)  มิติเชิงต้นทุน

คะแนน
1.00

1.50

2.00

3.00

2.50

สามารถ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ได้ตามเป้าหมาย

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

คิดเป็น
ร้อยละ 96.00 – 

99.99

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณคิดเป็น
ร้อยละ 92.00 – 

95.99
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ
คิดเป็น

ร้อยละ 88.00 – 
91.99

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ต�่ากว่า
ร้อยละ 88.0 0.00 ไม่มีรายงานผลผลิต

|  สถานะผ่าน

ตารางที่ 7 แสดงเกณฑ์การประเมินผลผลิตในมิติเชิงต้นทุน

 1.5) เกณฑ์การวัดผลส�าเร็จจากการด�าเนินงานในระดับผลผลิต
ของกรมป่าไม้

 ค ่าคะแนนดังกล่าวเกิดจากการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได ้
จากการประเมินผลผลิตของตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ ซึ่งเป็นการวัดผลส�าเร็จ 
จากการด�าเนินงานรายกิจกรรม ตามช่วงคะแนนต่อไปนี้

ตารางที่ 8 แสดงเกณฑ์การวัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงานในระดับผลผลิต

ระดับดี

ระดับดีม�ก

ควรปรับปรุง

ระดับพอใช้

หรือไม่มีร�ยง�นผลผลิต

2.26 - 3.00

1.51 - 2.25

0.76 - 1.50

0.00 - 0.75

ตารางที่ 5 แสดงเกณฑ์การประเมินผลผลิตในมิติเชิงคุณภาพ

ตารางที่ 6 แสดงเกณฑ์การประเมินผลผลิตในมิติเชิงเวลา
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 2)  เกณฑ์ก�รประเมินผลลัพธ์

 กรมป ่าไม ้ ได ้ก�าหนดเกณฑ์การให ้คะแนนไว ้ที่คะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ คือ

 2.1) เกณฑ์ก�รประเมินผลลัพธ์ 

 จะวดัผลในรปูแบบของการให้คะแนนส�าหรบัทกุผลผลติท่ีด�าเนนิการ 
ประเมินผลตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ซึ่งเป ็น 
การประเมินผลรายตัวชี้วัด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

 2.2) เกณฑ์ก�รวัดผลสำ�เร็จจ�กก�รดำ�เนินง�นในระดับผลลัพธ์
ของกรมป่�ไม้

 ค่าคะแนนดังกล่าว เกิดจากการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได ้
จากการประเมินผลลัพธ์ตามเกณฑ์ในข้อ 2.1) ซ่ึงเป็นการวัดผลส�าเร็จ
จากการด�าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานรายตัวชี้วัด  
ตามช่วงคะแนนต่อไปนี้

คะแนน
1.00

1.50

2.00

3.00

2.50

ผลลัพธ์สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย 

ผลลัพธ์
เท่ากับ

ค่าเป้าหมาย 

ผลลัพธ์
คิดเป็น

ร้อยละ 90.00 – 
99.99

ผลลัพธ์
คิดเป็น

ร้อยละ 80.00 – 
89.99

ผลลัพธ์
ต�่ากว่า

ร้อยละ 80.00
0.00 ไม่มีรายงานผลผลิต

หรือรายงานผลผลิตไม่ครบถ้วน

ตารางที่ 9 แสดงเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์

|  สถานะผ่าน
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คะแนน
1.00

1.50

2.00

3.00

2.50

ผลลัพธ์สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย 

ผลลัพธ์
เท่ากับ

ค่าเป้าหมาย 

ผลลัพธ์
คิดเป็น

ร้อยละ 90.00 – 
99.99

ผลลัพธ์
คิดเป็น

ร้อยละ 80.00 – 
89.99

ผลลัพธ์
ต�่ากว่า

ร้อยละ 80.00
0.00 ไม่มีรายงานผลผลิต

หรือรายงานผลผลิตไม่ครบถ้วน

ตารางที่ 10 แสดงเกณฑ์การวัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงานในระดับผลลัพธ์

|  สถานะผ่าน

 3)  เกณฑ์ก�รประเมินผลสัมฤทธิ์จ�กก�รดำ�เนินง�นในภ�พรวม 
     ของกรมป่�ไม้

 การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงานในภาพรวมของ 
กรมป่าไม ้ ด�าเนินการโดยหาค่าเฉลี่ยจากตัวชี้ วัดในระดับผลผลิต 
และผลลัพธ์ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ซึ่งได้ก�าหนดเกณฑ์
การวัดผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงานไว้ ดังนี้

ตารางที่ 11 แสดงเกณฑ์การวัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงานในภาพรวม

ระดับดี

ระดับดีม�ก

ควรปรับปรุง

ระดับพอใช้

หรอืไม่มรี�ยง�นผลสัมฤทธ์ิ

2.26 - 3.00

1.51 - 2.25

0.76 - 1.50

0.00 - 0.75

ตารางที่ 9 แสดงเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

4.3 ผลการวิเคราะห์

 การวิเคราะห์และประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ตามวิธีการและขั้นตอนการประเมินผล 
ที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 4.3.1 การประเมินผลผลิต (Output Evaluation)

 เป ็นการประเมินผลรายโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 28 กิจกรรม ดังนี้

(1)  กิจกรรมป้องกันและปร�บปร�มก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 พื้ น ที่ ป ่ า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ไ ด ้ รั บ 
การลาดตระเวน ตรวจสภาพป่า 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ป ้ อ ง กั น รั ก ษ า 
การบุกรุกพื้นที่ป่า 64.94 ล้านไร่

ร้อยละ 80 ร้อยละ 26.57
(ร้อยละ 33.21)

295,487,800.00 294,039,954.47

2 รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความ 
รับผิดชอบของกรมป่าไม้

39.78 ล้านไร่ 39.78 ล้านไร่
(ร้อยละ 100)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 66.61 99.51

ตารางที่ 12 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมป้องกันและปราบปราม 
 การบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้

หมายเหตุ: 1) ผลการด�าเนินงานของตัวชี้วัดที่ 1 ค�านวณจากพื้นที่ที่กรมป่าไม้สามารถด�าเนินการลาดตระเวน 
  ตรวจสภาพป่าได้จริง จ�านวน 17,255,901 ไร่ เปรียบเทียบกับจ�านวนพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบ จ�านวน  
  64.94 ล้านไร่
 2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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กรมป่าไม้

 1.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตท่ีด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่า 
ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จ�านวน 39.78 ล้านไร่ ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น  
39.78 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย 
ดังน้ัน มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 3.00 คะแนน)

 1.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ร้อยละ 80 ของพื้นที่ป่า 
ที่รับผิดชอบได้รับการลาดตระเวนตรวจสภาพป่าและสามารถป้องกัน
รักษาการบุกรุกพื้นที่ป่า จ�านวน 64.94 ล้านไร่ ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น ร้อยละ 26.57 คิดเป็น
ร้อยละ 33.21 ซึ่งผลผลิตที่ได้ต�่ากว่าร้อยละ 90 ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพ
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 1.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ สามารถลาดตระเวน
ตรวจสภาพป่าและสามารถป้องกันรักษาการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วเสร็จ 
ตามกรอบเวลาทีก่�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดอืน ในขณะทีผ่ลการด�าเนนิงาน 
ปรากฏว่า ใช้ระยะเวลาด�าเนินการเกินกว่า 12 เดือน เนื่องจาก  ไม่สามารถ
ลาดตระเวนตรวจสภาพป่าได้ครบตามเป้าหมาย รวมทั้งไม่สามารถ 
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด ส่งผลให้ผลผลิต
ท่ีได้ต�่ากว่าเป้าหมาย ดังน้ัน มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 1.00 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 1.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มา 
ซึ่งผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรเพื่อใช้ในการลาดตระเวนตรวจสภาพป่าและรักษาพื้นที่ป่า
ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ อยู ่ในวงเงิน 295,487,800 บาท  
ในขณะที ่ผลการด�าเนนิงานปรากฏว่า มผีลการเบกิจ่ายงบประมาณทัง้สิน้  
294,039,954.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.51 ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณอยู่ในช่วงร้อยละ 96.00 – 99.99 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของ
กิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

1.00 1.00

2.50

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
1.75

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดี

ตารางที่ 13 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมป้องกันและปราบปราม
 การบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้
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กรมป่าไม้

 จากตารางที่ 13 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต 
ของกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ 
พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมิน
ผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.75 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 
1.51 – 2.25 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ จึงอยู ่
ในระดับดี สามารถค�านวณได้ ดังนี้

(2)  กิจกรรมปฏิบัติก�รพิเศษในก�รป้องกัน ทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 หยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพ 
และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

ไม่น้อยกว่า 
100,000 ไร่

18,347.77 ไร่ 
(ร้อยละ 18.35)

30,621,700.00 11,814,225.63

ร้อยละโดยเฉลี่ย 18.35 38.58

ตารางที่ 14 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน  
 ท�าลายทรัพยากรป่าไม้

หมายเหตุ: 1) หน่วยงานได้ด�าเนินการก่อหน้ีผูกพันไว้ จ�านวน 18,566,000 บาท
 2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 1.00 1.00 2.50

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
1.75 คะแนน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 2.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตท่ีด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ท�าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ หยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพ
และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก จ�านวนไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่ ในขณะที่ 
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น 
18,347.77 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.35 ซึ่งผลผลิตที่ได้ต�่ากว่าร้อยละ 90.00 
ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)

 2.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ 

 2.3) มิติเชิงเวลา
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ท�าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ หยุดยั้งการท�าลายป่า 
คงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนด
เป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า ใช้ระยะเวลา 
ด�าเนินการเกินกว่า 12 เดือน เนื่องจาก ไม่สามารถด�าเนินการได้ตาม 
เป้าหมาย รวมทั้งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกรอบระยะ
เวลาที่ก�าหนด ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ต�่ากว่าเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงเวลา 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 2.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มา 
ซึ่งผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ท�าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพื่อใช้ในการหยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่า 
ที่ถูกบุกรุก อยู่ในวงเงิน 30,621,700 บาท ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน
ปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งส้ิน 11,814,225.63 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 38.58 ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต�่ากว่าร้อยละ 88  
นอกจากนี้ ยังมีรายการที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันไว้ ท�าให้ไม่สามารถ 
เบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของ
กิจกรรม ฯ จึงได้ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)
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 จากตารางที่ 15 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต 
ของกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ 
พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมิน
ผลผลิตใน 3 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน  
0.76 – 1.50 ดังน้ัน ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ  
จึงอยู่ในระดับพอใช้ สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมปฏิบัติก�รพิเศษในก�รป้องกัน  
ทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
1.00 1.00 1.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
1.00 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

1.00

มิติเชิงคุณภาพ

- 1.00

1.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
1.00

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับพอใช้

ตารางที่ 15 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษ
 ในการป้องกัน ท�าลายทรัพยากรป่าไม้
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(3)  กิจกรรมโครงก�รพัฒน�ป่�ไม้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา 124 แห่ง 124 แห่ง 38,191,800.00 38,191,800.00

ร้อยละโดยเฉลี่ย 100 100

ตารางที่ 16 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมโครงการพฒันาป่าไม้อนัเนือ่งมา 
 จากพระราชด�าริ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 3.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตท่ีด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา 
จ�านวน 124 แห่ง ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนิน
กิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงผลผลิตท่ีได้ 
เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 3.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ
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 3.3) มิติเชิงเวลา
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาท่ีถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมา
จากพระราชด�าริได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูและ
พัฒนาแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที่ 
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า มีการใช้ระยะเวลาด�าเนินการตามกรอบ 
ระยะเวลาที่ก�าหนด ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น มิต ิ
เชงิเวลาของกจิกรรม ฯ จงึได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเตม็ 3.00 คะแนน) 

 3.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มา 
ซึ่งผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ารไิด้ก�าหนดตวัชีว้ดัเชงิต้นทนุ คอื งบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรร 
เพื่อใช้ในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่า อยู่ในวงเงิน 38,191,800 บาท  
ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้ครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น  
มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

- 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.50

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 17 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้
 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

230



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากตารางท่ี 17 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต 
ของของกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมิน
ผลผลิตใน 3 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 
2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ  
จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

(4) กิจกรรมปลูกป่�ในพื้นที่โครงก�รฟื้นฟูป่�ต�มม�ตร� 25 พระร�ชบัญญัติ
 ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู 1,770 ไร่ 1,770 ไร่ 6,903,000.00 6,902,491.00

ร้อยละโดยเฉลี่ย 100 99.99

ตารางที่ 18 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการ 
 ฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ 
 ที่ถูกบุกรุก

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของของกิจกรรมโครงก�รพัฒน�ป่�ไม้
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
2.50 คะแนน

มาตรา 25
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 4.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตท่ีด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื ้นฟูป่า 
ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ 
พ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ พื้นท่ีป่าไม้ได้รับการฟื ้นฟู 
จ�านวน 1,770 ไร่ ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนิน
กิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น 1,770 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้ 
เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 4.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ

 4.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื ้นฟูป่า 
ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ 
พื้นที่ที่ถูกบุกรุก ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที่ผล 
การด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย 
ดังนั้น มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน)

 4.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25  
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก  
ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ือ 
ใช้ในการฟื ้นฟูพื้นที่ป่าไม้ อยู ่ในวงเงิน 6,903,000 บาท ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 
6,902,491 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ซ่ึงมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
อยู่ในช่วงร้อยละ 96.00 – 99.99 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ  
จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)
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 จากตารางที่ 19 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต 
ของกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราช
บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พิจารณาโดย 
ค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิตใน  
3 มติิ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.33 คะแนน (จากคะแนนเตม็  
3.00 คะแนน) ซ่ึงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00  
ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก 
สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมปลูกป่�ในพื้นที่โครงก�รฟื้นฟูป่�ต�มม�ตร� 25 
พระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 2.00 2.50

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
2.33 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

- 2.00

2.50

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.33

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 19 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนที่โครงการ 
 ฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ 
 พื้นที่ที่ถูกบุกรุก
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กรมป่าไม้

(5)  กิจกรรมโครงก�รสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ต�มพระร�ชดำ�ริ สมเด็จ 
 พระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ  
 สย�มบรมร�ชกุม�รี

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 จ�านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได ้
รับการฟื้นฟูตามแนวทางสร้างป่า
สร้างรายได้

15,000 ไร่ 15,000 ไร่ 82,500,000.00 82,500,000.00

ร้อยละโดยเฉลี่ย 100 100

ตารางที่ 20 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได ้
 ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
 สยามบรมราชกุมารี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 5.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบปรมิาณของผลผลติทีด่�าเนนิการแล้วเสร็จ 
กับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด�าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกมุารี มตัีวชีว้ดัเชงิปริมาณ คอื พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับ 
การฟื้นฟูตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้ จ�านวน 15,000 ไร่ ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น 
15,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย  
ดังน้ัน มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)

 5.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ

234



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 5.3) มิติเชิงเวลา
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตาม 
พระราชด�าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการฟื้นฟู
ป่าสวนแห่งชาติตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้แล้วเสร็จตามกรอบ
เวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย ดังน้ัน มิติเชิงเวลา 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 5.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด�าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้
รับการจัดสรรเพ่ือใช้ในการฟื้นฟูป่าสวนแห่งชาติตามแนวทางสร้างป่า 
สร้างรายได้ อยู่ในวงเงิน 82,500,000 บาท ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 
3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

- 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.50

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 21 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
 ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
 สยามบรมราชกุมารี
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กรมป่าไม้

 จากตารางท่ี 21 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด�าริ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 
ผลผลิตใน 3 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่ งค ่าคะแนนเฉลี่ยที่ ได ้อยู ่ ใน 
ช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดังน้ัน ผลการประเมินในระดับผลผลิตของ
กิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

(6)  กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู 2,900 ไร่ 2,900 ไร่ 11,310,000.00 11,310,000.00

ร้อยละโดยเฉลี่ย 100 100

ตารางที่ 22 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมฟื ้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ 
 ป่าสงวนแห่งชาติ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงก�รสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ต�มพระร�ชดำ�ริ 
สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
2.50 คะแนน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 6.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบปรมิาณของผลผลติทีด่�าเนนิการแล้วเสร็จ 
กับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ คือ พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู จ�านวน 2,900 ไร่ ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จท้ังสิ้น  
2,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย  
ดังน้ัน มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)

 6.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ

 6.3) มิติเชิงเวลา
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน 
แห่งชาติ ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการปลูกฟื้นฟูป่าแล้วเสร็จ 
ตามกรอบเวลาท่ีก�าหนดเป้าหมายไว ้ 12 เดือน ในขณะที่ผลการ 
ด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย ดังน้ัน 
มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 
คะแนน)

 6.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้ก�าหนด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการปลูก
ฟื้นฟูป่า อยู่ในวงเงิน 11,310,000 บาท ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน
ปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร  
หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 
3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)
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กรมป่าไม้

 จากตารางท่ี 23 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ พิจารณาโดย
ค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉล่ียจากการประเมินผลผลิตใน 3 มิติ  
ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน) ซ่ึงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 
ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก 
สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
2.50 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

- 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.50

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 23 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่
 ป่าสงวนแห่งชาติ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 7.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตท่ีด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กจิกรรมฟ้ืนฟปู่าเพือ่เพ่ิมพืน้ทีส่เีขยีว (ภาคเหนอื)  
มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู จ�านวน 2,950 ไร่  
ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จ 
ท้ังส้ิน 2,950 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย 
ดังน้ัน มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)

 7.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ

(7)  กิจกรรมฟื้นฟูป่�เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภ�คเหนือ)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู 2,950 ไร่ 2,950 ไร่ 30,722,000.00 30,693,940.00

ร้อยละโดยเฉลี่ย 100 99.91

ตารางที่ 24 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 (ภาคเหนือ)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาคเหนอื
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กรมป่าไม้

 7.3) มิติเชิงเวลา
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาท่ีถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กจิกรรมฟ้ืนฟปู่าเพือ่เพ่ิมพืน้ทีส่เีขยีว (ภาคเหนอื)  
ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการปลูกฟื้นฟูป่าแล้วเสร็จตาม 
กรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะท่ีผลการด�าเนินงาน
ปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย ดังน้ัน มิติเชิงเวลา 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 7.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (ภาคเหนือ) ได้ก�าหนด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการปลูก
ฟื้นฟูป่า อยู่ในวงเงิน 30,722,000 บาท ในขณะท่ีผลการด�าเนินงาน
ปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 30,693,940 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 99.91 ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในช่วงร้อยละ 
96.00 – 99.99 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

- 2.00

2.50

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.33

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 25 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมฟื้นฟูป่า
 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเหนือ)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากตารางท่ี 25 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต 
ของกิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียว (ภาคเหนือ) พิจารณาโดย
ค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉล่ียจากการประเมินผลผลิตใน 3 มิติ  
ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน) ซ่ึงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00  
ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก 
สามารถค�านวณได้ ดังนี้

(8)  กิจกรรมสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ (ภ�คเหนือ)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 จ�านวนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาต ิ
ที่ ได ้รับการฟื ้นฟูตามแนวทาง
สร้างป่าสร้างรายได้

30,000 ไร่ 30,000 ไร่ 165,000,000.00 165,000,000.00

ร้อยละโดยเฉลี่ย 100 100

ตารางที่ 26 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนอื)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมฟื้นฟูป่�เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภ�คเหนือ)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 2.00 2.50

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
2.33 คะแนน

ภาคเหนอื
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กรมป่าไม้

 8.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบปรมิาณของผลผลติทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ 
กับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ) มีตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ คือ พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการฟื้นฟูตามแนวทางสร้างป่า 
สร้างรายได้ จ�านวน 30,000 ไร่ ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า 
สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น 30,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังน้ัน มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ  
จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 8.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ

 8.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ) 
ได ้ก�าหนดตัวชี้ วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการฟื ้นฟูป ่าสงวนแห่งชาติ 
ตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนด 
เป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถ
บริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย ดังน้ัน มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ  
จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 8.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ) ได้ก�าหนดตัวชี้วัด
เชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการฟื้นฟูป่าสงวน 
แห่งชาตติามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้ อยูใ่นวงเงนิ 165,000,000 บาท  
ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้ครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น  
มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากตารางที่ 27 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิตของ
กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ) พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนน
ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิตใน 3 มิติ ผลปรากฏว่า  
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
ซ่ึงค่าคะแนนเฉล่ียที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการ
ประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถ 
ค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ (ภ�คเหนือ)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
2.50 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

- 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.50

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 27 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ)
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กรมป่าไม้

 9.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการ 
ฟื ้นฟูตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้ จ�านวน 7,500 ไร่ ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น  
7,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงผลผลิตท่ีได้เท่ากับเป้าหมาย  
ดังน้ัน มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)

 9.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ

(9)  กิจกรรมสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 จ�านวนพื้นที่ป ่าสงวนแห่งชาติที ่
ได้รบัการฟ้ืนฟตูามแนวทางสร้างป่า 
สร้างรายได้

7,500 ไร่ 7,500 ไร่ 41,250,000.00 41,250,000.00

ร้อยละโดยเฉลี่ย 100 100

ตารางที่ 28 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 
 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 9.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการฟื้นฟูป่าสงวน 
แห่งชาติตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่
ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า  
สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย ดังน้ัน มิติเชิงเวลาของ
กิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 9.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือ 
ใช้ในการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้ อยู่ใน 
วงเงิน 41,250,000 บาท ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า  
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้  
3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

- 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.50

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 29 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 
 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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กรมป่าไม้

 จากตารางท่ี 29 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พิจารณา
โดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิต 
ใน 3 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 คะแนน (จาก 
คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉล่ียที่ได้อยู ่ในช่วงคะแนน  
2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ  
จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

(10)  กิจกรรมฟื้นฟูป่�เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภ�คใต้)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 6,504,200.00 5,487,898.25

ร้อยละโดยเฉลี่ย 100 84.37

ตารางที่ 30 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 (ภาคใต้)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
2.50 คะแนน

ภาคใต้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 10.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคใต้) 
มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ พื้นท่ีป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู จ�านวน 1,000 ไร่  
ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จ 
ท้ังส้ิน 1,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย 
ดังน้ัน มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)

 10.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ

 10.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคใต้) 
ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการปลูกฟื้นฟูป่าแล้วเสร็จตาม 
กรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะท่ีผลการด�าเนินงาน
ปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงเวลา 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 10.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (ภาคใต้) ได้ก�าหนด 
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการ 
ปลูกฟื้นฟูป่า อยู่ในวงเงิน 6,504,200 บาท ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน
ปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 5,487,898.25 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 84.37 ซ่ึงมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต�่ากว่าร้อยละ 
88.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 1.00 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)
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กรมป่าไม้

 จากตารางที่ 31 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมฟื้นฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (ภาคใต้) พิจารณาโดยค�านวณ
ค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิตใน 3 มิติ  
ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.83 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน) ซ่ึงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 1.51 – 2.25 
ดังน้ัน ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดี 
สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมฟื้นฟูป่�เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภ�คใต้)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 2.00 1.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
1.83 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

- 2.00

1.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
1.83

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดี

ตารางที่ 31 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมฟื้นฟูป่า
 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคใต้)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 11.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น จ�านวน 10,000 ไร่  
ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จ 
ท้ังส้ิน 10,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงผลผลิตที่ได้เท่ากับ 
เป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

(11)  กิจกรรมโครงก�รสนับสนุนก�รปลูกไม้เศรษฐกิจ

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 10,000 ไร่ 10,000 ไร่ 
(ร้อยละ 100)

55,437,000.00 53,455,161.75

2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.26 
(ร้อยละ 100.325)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 100.16 96.43

ตารางที่ 32 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมโครงการสนับสนุน 
 การปลูกไม้เศรษฐกิจ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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กรมป่าไม้

 11.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80  
ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จ 
ทั้งสิ้นร้อยละ 80.26 คิดเป็นร้อยละ 100.325 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่า 
เป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 11.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจแล้วเสร็จ 
ตามกรอบเวลาทีก่�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดอืน ในขณะทีผ่ลการด�าเนนิงาน 
ปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงเวลา 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 11.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจได้ก�าหนด 
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการ 
เพิ่มพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ อยู ่ในวงเงิน 55,437,000 บาท ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
53,455,161.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.43 ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณอยู่ในช่วงร้อยละ 96.00 – 99.99 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุน 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากตารางที่ 33 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต 
ของกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ พิจารณาโดย
ค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิตใน  
4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน) ซ่ึงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00  
ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก 
สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงก�รสนับสนุนก�รปลูกไม้เศรษฐกิจ

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 3.00 2.00 2.50

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.50 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 2.00

2.50

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.50

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 33 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงการสนับสนุน
 การปลูกไม้เศรษฐกิจ
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กรมป่าไม้

 12.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว  
(ภาคเหนือ) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น จ�านวน 
800 ไร่ ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรม
ส�าเร็จทั้งสิ้น 800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับ 
เป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

(12)  กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (ภ�คเหนือ)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 800 ไร่ 800 ไร่ 
(ร้อยละ 100)

2,288,000.00 2,288,000.00

2 ร้อยละความพงึพอใจของ ผูเ้ข้าร่วม 
โครงการส่งเสริมการปลูกป่า 
เศรษฐกิจภาคเอกชน

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85.34 
(ร้อยละ 106.68)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 103.34 100

ตารางที่ 34 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูก 
 ไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาคเหนือ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 12.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตท่ีด�าเนินการแล้ว
เสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
(ภาคเหนือ) มีตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จ 
ทั้งสิ้น ร้อยละ 85.34 คิดเป็นร้อยละ 106.68 ซ่ึงผลผลิตท่ีได้สูงกว่า
เป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 12.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว  
(ภาคเหนอื) ได้ก�าหนดตวัชีว้ดัเชงิเวลา คอื ด�าเนินการเพิม่พืน้ทีป่่าเศรษฐกจิ 
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย 
ดังนั้น มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน)

 12.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ)  
ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช ้
ในการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ อยู่ในวงเงิน 2,288,000 บาท ในขณะที่ 
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตาม
วงเงินที่ได้รับจัดสรร หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุน
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)
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กรมป่าไม้

 จากตารางท่ี 35 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ) พิจารณา
โดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิต 
ใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 คะแนน (จาก 
คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉล่ียที่ได้อยู ่ในช่วงคะแนน  
2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ  
จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว 
(ภ�คเหนือ)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 3.00 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.63 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.63

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 35 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงการส่งเสริม
 การปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 13.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 
ท่ีเพิ่มขึ้น จ�านวน 3,700 ไร่ ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า  
สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น 3,700 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังน้ัน มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ  
จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

(13)  กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 3,700 ไร่ 3,700 ไร่ 
(ร้อยละ 100)

12,223,400.00 11,342,275.00

2 ร้อยละความพงึพอใจของ ผูเ้ข้าร่วม 
โครงการส่งเสริมการปลูกป่า
เศรษฐกิจภาคเอกชน

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 93.58 
(ร้อยละ 116.98)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 108.49 92.79

ตารางที่ 36 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูก 
 ไม้โตเร็ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื
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กรมป่าไม้

 13.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว  
(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ) มตัีวชีว้ดัเชงิคณุภาพ คอื ร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการปลกูป่าเศรษฐกจิภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรม
ส�าเร็จทั้งสิ้น ร้อยละ 93.58 คิดเป็นร้อยละ 116.98 ซึ่งผลผลิตที่ได ้
สูงกว่าเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 13.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการ
เพิ่มพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้  
12 เดอืน ในขณะทีผ่ลการด�าเนนิงานปรากฏว่า สามารถบรหิารจดัการเวลา 
ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 13.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพื่อใช้ในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ อยู่ในวงเงิน 12,223,400 บาท  
ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ทั้งสิ้น 11,342,275 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.79 ซ่ึงมีผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณอยู่ในช่วงร้อยละ 92.00 – 95.99 ดังน้ัน มิติเชิงต้นทุน 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 1.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากตารางที่ 37 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต 
ของกจิกรรมโครงการส่งเสรมิการปลกูไม้โตเรว็ (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื)  
พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมิน
ผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 
1.51 – 2.25 ดังน้ัน ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ  
จึงอยู่ในระดับดี สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว 
(ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 3.00 2.00 1.50

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.25 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 2.00

1.50

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.25

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดี

ตารางที่ 37  แสดงคะแนนการประเมินผลผลติของกจิกรรมโครงการส่งเสรมิการปลกูไม้โตเรว็ 
 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

257



กรมป่าไม้

 14.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว  
(ภาคกลาง) มีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึ้น  
จ�านวน 750 ไร่ ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนิน
กิจกรรมส�าเร็จท้ังสิ้น 750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงผลผลิตท่ีได้
เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

(14)  กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (ภ�คกล�ง)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 750 ไร่ 750 ไร่ 
(ร้อยละ 100)

1,927,500.00 1,927,500.00

2 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วม 
โครงการส่งเสริมการปลูกป่า
เศรษฐกิจภาคเอกชน

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 
(ร้อยละ 125)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 112.50 100

ตารางที่ 38 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูก 
 ไม้โตเร็ว (ภาคกลาง)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาคกลาง
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 14.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
(ภาคกลาง) มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จ 
ทั้งสิ้น ร้อยละ 100.00 คิดเป็นร้อยละ 125.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่า
เป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 14.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว  
(ภาคกลาง) ได้ก�าหนดตวัชีว้ดัเชงิเวลา คอื ด�าเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกจิ 
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย 
ดังนั้น มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน)

 14.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคกลาง)  
ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือ 
ใช้ในการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ อยู่ในวงเงิน 1,927,500 บาท ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
1,927,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของ
กิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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กรมป่าไม้

 จากตารางท่ี 39 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคกลาง) พิจารณา
โดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิต 
ใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 คะแนน (จาก 
คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉล่ียที่ได้อยู ่ในช่วงคะแนน  
2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ  
จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว 
(ภ�คกล�ง)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 3.00 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.63 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.63

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 39 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงการส่งเสริม
 การปลูกไม้โตเร็ว (ภาคกลาง)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 15.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบปรมิาณของผลผลติทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ 
กับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหา 
ท่ีดินท�ากินให้ชุมชน มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ที่ ได ้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท�ากินให ้ชุมชน จ�านวน  
200,000 ไร่ ในขณะทีผ่ลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนนิกจิกรรม 
ส�าเร็จทั้งสิ้น 374,047 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 187.02 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่า 
เป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 15.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ

(15)  กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ เพื่อก�รจัดห�
         ที่ดินทำ�กินให้ชุมชน

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 จ�านวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ
ทีไ่ด้รบัการตรวจสอบเพือ่การจดัหา 
ที่ดินท�ากินให้ชุมชน

200,000 ไร่ 374,047 ไร่ 8,572,000.00 8,468,665.25

ร้อยละโดยเฉลี่ย 187.02 98.79

ตารางที่ 40 แสดงผลการด�าเนนิงานในภาพรวมของกจิกรรมตรวจสอบพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ  
 เพื่อการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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กรมป่าไม้

 15.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  
เพื่อการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนิน
การตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย 
ดังนั้น มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน)

 15.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหา 
ที่ดินท�ากินให้ชุมชน ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรเพ่ือใช้ในการตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือการ 
จัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน อยู ่ในวงเงิน 8,572,000 บาท ในขณะที่ 
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
8,468,665.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.79 ซ่ึงมีผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณอยู่ในช่วงร้อยละ 96.00 – 99.99 ดังน้ัน มิติเชิงต้นทุน 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

262



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากตารางท่ี 41 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินท�ากิน 
ให้ชุมชน พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจาก 
การประเมินผลผลิตใน 3 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  
2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได ้
อยู่ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิต
ของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ 
เพื่อก�รจัดห�ที่ดินทำ�กินให้ชุมชน

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
3.00 2.00 2.50

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
2.50 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

3.00

มิติเชิงคุณภาพ

- 2.00

2.50

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.50

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 41 แสดงคะแนนการประเมนิผลผลติของกิจกรรมตรวจสอบพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ  
 เพื่อการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน
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กรมป่าไม้

 16.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบปรมิาณของผลผลติทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ 
กับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กิจกรรมส�ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดิน
และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ เนื้อที่
ป่าไม้ถาวรท่ีได้รับการส�ารวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดิน จ�านวน 
80,880 ไร่ ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรม
ส�าเร็จทั้งสิ้น 88,048 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 108.86 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่า 
เป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 16.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ

(16)  กิจกรรมสำ�รวจทรัพย�กรที่ดินและป่�ไม้เพื่อจัดทำ�ข้อมูลที่ดิน
        และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่�ไม้ถ�วร

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 จ�านวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับ 
การส�ารวจสภาพพื้นที่ เพื่อจัดท�า
ข้อมูลที่ดิน

80,880 ไร่ 88,048 ไร่ 13,749,600.00 13,689,931.49

ร้อยละโดยเฉลี่ย 108.86 99.57

ตารางที่ 42 แสดงผลการด�าเนนิงานในภาพรวมของกิจกรรมส�ารวจทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้
 เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 16.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมส�ารวจทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้เพื่อ
จัดท�าข้อมูลท่ีดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ได้ก�าหนด
ตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการส�ารวจสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือจัดท�าข้อมูลท่ีดิน 
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย 
ดังนั้น มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน)

 16.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กิจกรรมส�ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท�าข้อมูล 
ที่ดินและแผนที่ขอบเขตท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ถาวร ได้ก�าหนดตัวชี้วัด 
เชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการส�ารวจสภาพ
พ้ืนท่ีเพ่ือจัดท�าข้อมูลที่ดิน อยู่ในวงเงิน 13,749,600 บาท ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
13,689,931.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.57 ซ่ึงมีผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณอยู่ในช่วงร้อยละ 96.00 – 99.99 ดังน้ัน มิติเชิงต้นทุน 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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 จากตารางที่ 43 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมส�ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดินและ
แผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนน
ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิตใน 3 มิติ ผลปรากฏว่า  
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
ซ่ึงค่าคะแนนเฉล่ียที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการ
ประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถ
ค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมสำ�รวจทรัพย�กรที่ดินและป่�ไม้
เพื่อจัดทำ�ข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่�ไม้ถ�วร

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
3.00 2.00 2.50

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
2.50 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

3.00

มิติเชิงคุณภาพ

- 2.00

2.50

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.50

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 43 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมส�ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
 เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 17.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบปรมิาณของผลผลติทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ 
กับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการจัดท�าแผนการบริหารจัดการทรัพยากร 
ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นท่ี มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ หมู่บ้านท่ีได้รับการ 
จัดท�าแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบ
การใช้ที่ดิน จ�านวน 800 หมู่บ้าน ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า 
สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทัง้สิ้น 850 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 106.25 
ซึ่งผลผลิตท่ีได้สูงกว่าเป้าหมาย ดังน้ัน มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ  
จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 17.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ

(17)   กิจกรรมโครงก�รจัดทำ�แผนก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรที่ดิน   
         และป่�ไม้ระดับพื้นที่

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 จ�านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการจัดท�า 
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดิน 
และป่าไม้ระดบัพืน้ที ่เพือ่จดัระเบยีบ 
การใช้ที่ดิน

800 หมู่บ้าน 850 หมู่บ้าน 48,000,000.00 44,377,092.72

ร้อยละโดยเฉลี่ย 106.25 92.45

ตารางที่ 44 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมโครงการจัดท�าแผนการบริหาร
 จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

หมายเหตุ: 1) หน่วยงานได้ด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้ จ�านวน 486,850 บาท
 2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

267



กรมป่าไม้

 17.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการจัดท�าแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ  
ด�าเนินการจัดท�าแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ระดับพ้ืนท่ี  
เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 
12 เดือน ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า ใช้ระยะเวลาด�าเนินการ 
เกินกว่า 12 เดือน เนื่องจาก ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน 
ตามกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด ส่งผลให้ผลผลิตท่ีได้ต�่ากว่าเป้าหมาย  
ดังนั้น มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน)

 17.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการจัดท�าแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นท่ี ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณ 
ท่ีได ้รับการจัดสรรเพื่อใช ้ ในการจัดท�าแผนการจัดการทรัพยากร 
ท่ีดินและป่าไม้ระดับพื้นท่ี เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน อยู ่ในวงเงิน  
48,000,000 บาท ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า มีผลการ 
เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 44,377,092.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.45 
ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในช่วงร้อยละ 92.00 – 95.99 ดังนั้น  
มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน) 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากตารางที่ 45 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมโครงการจัดท�าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดิน 
และป่าไม้ระดับพื้นที่ พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหา 
ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิตใน 3 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ย
ที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 1.51 – 2.25 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิต
ของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงก�รจัดทำ�แผนก�รบริห�ร
จัดก�รทรัพย�กรที่ดินและป่�ไม้ระดับพื้นที่

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
3.00 1.00 2.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
2.00 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

3.00

มิติเชิงคุณภาพ

- 1.00

2.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.00

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดี

ตารางที่ 45 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงการจัดท�าแผนการบริหาร
 จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
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(18)  กิจกรรมป้องกันไฟป่�และควบคุมหมอกควัน

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 จุดความร ้อน (Hot  spot) 
ค่าเฉลี่ย 5 ปี ลดลงเมื่อเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา

7,083 จุด 3,744 จุด 
(ร้อยละ 100)

164,694,700.00 124,668,131.58

2 จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

100 หมู่บ้าน 100 หมู่บ้าน 
(ร้อยละ 100)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 100 78.07

ตารางที่ 46 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม 
 หมอกควัน

หมายเหตุ: 1) ตัวชี้วัดที่ 1 จุดความร้อน (Hot spot) ค่าเฉลี่ย 5 ปีลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถูกก�าหนดว่า  
  ต้องเกิดจ�านวนจุดความร้อนไม่เกิน 7,083 จุด หากด�าเนินการได้ไม่เกินท่ีก�าหนดในแผน ให้ถือว่าสามารถ 
  ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย
 2) หน่วยงานได้ด�าเนินการก่อหน้ีผูกพันไว้ จ�านวน 32,238,661 บาท
 3) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 18.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบปรมิาณของผลผลติทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ 
กับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ จ�านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

 1)  จุดความร้อน (Hot spot) ค่าเฉลี่ย 5 ปีลดลงเมื่อเทียบกับ 
ปีทีผ่่านมา จ�านวนไม่เกนิ 7,083 จดุ ในขณะท่ีผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จท้ังสิ้น 3,744 จุด  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 2)  เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมไฟป่า จ�านวน 100 หมู่บ้าน ในขณะท่ี 
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จ
ทั้งสิ้น 100 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100.00

 กล่าวโดยสรุป ผลการด�าเนินงานของทั้ง 2 ตัวชี้วัดข้างต้น ผลผลิต
ท่ีได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ เฉลี่ยจึงได้ 
2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 18.2) มิติเชิงคุณภาพ
 ไม่มีตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ

 18.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  
ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการลดจ�านวนจุดความร้อน  
พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าแล้วเสร็จ
ตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า ใช้ระยะเวลาด�าเนินการเกินกว่า 12 เดือน เน่ืองจาก ไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด ส่งผลให้ผลผลิต
ท่ีได้ต�่ากว่าเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 1.00 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)
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 18.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มา 
ซึ่งผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  
ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือ 
ใช้ในการลดจ�านวนจุดความร้อน พร้อมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมไฟป่า อยู่ในวงเงิน 164,694,700 บาท ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
124,668,131.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.07 ซ่ึงมีผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณต�่ากว่าร้อยละ 88 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 
1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากตารางท่ี 47 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน พิจารณาโดยค�านวณ
ค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิตใน 3 มิติ  
ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน) ซ่ึงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 1.51 – 2.25 
ดังน้ัน ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดี 
สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมป้องกันไฟป่�และควบคุมหมอกควัน

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 1.00 1.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

3
1.50 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

- 1.00

1.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
1.50

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดี

ตารางที่ 47 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมป้องกันไฟป่า
 และควบคุมหมอกควัน
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กรมป่าไม้

 19.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า 
และควบคุมไฟป่า (ภาคเหนือ) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ เครือข่ายความ
ร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
จ�านวน 500 หมู่บ้าน ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถ
ด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จท้ังสิ้น 500 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังน้ัน มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ  
จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

500 หมู่บ้าน 500 หมู่บ้าน 
(ร้อยละ 100)

25,000,000.00 25,000,000.00

2 เครือข ่ายความร ่วมมือในการ 
ควบ คุม ไฟป ่ ามี ส ่ วนร ่ วม ใน 
การเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 
(ร้อยละ 125)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 112.50 100

ตารางที่ 48 แสดงผลการด�าเนนิงานในภาพรวมของกิจกรรมเพิม่ประสทิธิภาพในการป้องกนั
 รักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคเหนือ)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(19)  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� 
         (ภ�คเหนือ)

ภาคเหนอื
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 19.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า (ภาคเหนือ) มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ เครือข่ายความ
ร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น ร้อยละ 100.00 คิดเป็น
ร้อยละ 125.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพ
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 19.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า (ภาคเหนือ) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการ 
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าแล้วเสร็จตาม 
กรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะท่ีผลการด�าเนินงาน
ปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงเวลา 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 19.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า (ภาคเหนือ) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพ่ือใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุม 
ไฟป่า อยู ่ในวงเงิน 25,000,000 บาท ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 
3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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กรมป่าไม้

 จากตารางที่ 49 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
(ภาคเหนือ) พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย 
จากการประเมินผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
2.63 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
อยู่ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิต
ของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�
และควบคุมไฟป่� (ภ�คเหนือ)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 3.00 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.63 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.63

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 49 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
 ในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคเหนือ)
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 20.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบปรมิาณของผลผลติทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ 
กับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า (ภาคตะวันออก) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ เครือข่ายความร่วมมือ 
ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า จ�านวน  
60 หมู่บ้าน ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรม
ส�าเร็จทั้งสิ้น 60 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับ
เป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

(20)  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� 
         (ภ�คตะวันออก)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

60 หมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน 
(ร้อยละ 100)

3,000,000.00 3,000,000.00

2 เครือข ่ายความร ่วมมือในการ 
ควบ คุม ไฟป ่ ามี ส ่ วนร ่ วม ใน 
การเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 
(ร้อยละ 125)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 112.50 100

ตารางที่ 50 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมเพิม่ประสทิธิภาพในการป้องกนั
 รักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคตะวันออก)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาคตะวันออก
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กรมป่าไม้

 20.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคตะวันออก) มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ 
เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น  
ร้อยละ 100.00 คิดเป็นร้อยละ 125.00 ซ่ึงผลผลิตที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย 
ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)

 20.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน 
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคตะวันออก) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา  
คือ ด�าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย 
ดังนั้น มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน)

 20.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า (ภาคตะวันออก) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณ 
ท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า อยู่ในวงเงิน 3,000,000 บาท ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน
ปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร  
หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 
3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากตารางที่ 51 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
(ภาคตะวันออก) พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย
จากการประเมินผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
2.63 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
อยู่ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิต
ของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�
และควบคุมไฟป่� (ภ�คตะวันออก)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 3.00 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.63 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.63

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 51 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
 ในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคตะวันออก)
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(21)  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่� 
         (ภ�คกล�ง)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

60 หมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน 
(ร้อยละ 100)

3,000,000.00 3,000,000.00

2 เครือข ่ายความร ่วมมือในการ 
ควบ คุม ไฟป ่ ามี ส ่ วนร ่ วม ใน 
การเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

ร้อยละ 100 
(ร้อยละ 125)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 112.50 100

ตารางที ่52 แสดงผลการด�าเนนิงานในภาพรวมของกิจกรรมเพิม่ประสทิธิภาพในการป้องกนั 
 รักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคกลาง)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 21.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน 
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคกลาง) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ เครือข่าย 
ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุม 
ไฟป่า จ�านวน 60 หมู่บ้าน ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถ
ด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น 60 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่ง
ผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 
2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

ภาคกลาง

280



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 21.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า 
และควบคุมไฟป่า (ภาคกลาง) มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ เครือข่ายความ
ร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น ร้อยละ 100.00 คิดเป็น
ร้อยละ 125.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพ
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 21.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า (ภาคกลาง) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการ 
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าแล้วเสร็จตาม 
กรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะท่ีผลการด�าเนินงาน
ปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย ดังน้ัน มิติเชิงเวลา 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 21.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า (ภาคกลาง) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพ่ือใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุม 
ไฟป่า อยู ่ในวงเงิน 3,000,000 บาท ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 
3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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 จากตารางท่ี 53 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
(ภาคกลาง) พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจาก
การประเมินผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ใน 
ช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดังน้ัน ผลการประเมินในระดับผลผลิตของ
กิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�
และควบคุมไฟป่� (ภ�คกล�ง)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 3.00 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.63 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.63

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 53 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
 ในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคกลาง)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 22.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า
และควบคมุไฟป่า (ภาคใต้) มีตัวชีว้ดัเชงิปริมาณ คอื เครอืข่ายความร่วมมอื 
ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า จ�านวน  
30 หมู่บ้าน ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรม
ส�าเร็จทั้งสิ้น 30 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับ
เป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

(22)  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่�
         (ภ�คใต้)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

30 หมู่บ้าน 30 หมู่บ้าน 
(ร้อยละ 100)

1,500,000.00 1,500,000.00

2 เครือข่ายความร่วมมือ
ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

ร้อยละ 100 
(ร้อยละ 125)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 112.50 100

ตารางที่ 54 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมเพิม่ประสทิธิภาพในการป้องกนั
 รักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคใต้)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาคใต้
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กรมป่าไม้

 22.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า 
และควบคุมไฟป่า (ภาคใต้) มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ เครือข่ายความ 
ร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น ร้อยละ 100.00 คิดเป็น 
ร้อยละ 125.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพ
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 22.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน 
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคใต้) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ  
ด�าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าแล้วเสร็จ 
ตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงเวลา 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 22.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า (ภาคใต้) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรเพ่ือใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุม 
ไฟป่า อยูใ่นวงเงนิ 1,500,000 บาท ในขณะทีผ่ลการด�าเนนิงานปรากฏว่า  
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตามวงเงินท่ีได้รับจัดสรร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากตารางที่ 55 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
(ภาคใต้) พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจาก 
การประเมินผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
2.63 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
อยู่ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิต
ของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�
และควบคุมไฟป่� (ภ�คใต้)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 3.00 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.63 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.63

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 55 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
 ในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคใต้)
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กรมป่าไม้

 23.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ คือ จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน จ�านวน 6,300 ป่าชุมชน  
ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จ 
ทั้งสิ้น 6,272 ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 99.56 ซึ่งผลผลิตที่ได้อยู่ในช่วง
ร้อยละ 95.00 – 99.00 ดังน้ัน มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้  
2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

(23)  กิจกรรมส่งเสริมก�รจัดก�รป่�ชุมชน

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน 6,300 
ป่าชุมชน

6,272 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 99.56)

107,304,000.00 101,906,860.84

2 ร้อยละของการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา 
พัฒนาป่าไม ้ตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนด

ร้อยละ 80 ร้อยละ 99.25 
(ร้อยละ 124.06)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 111.81 94.97

ตารางที่ 56 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

หมายเหตุ: 1) หน่วยงานได้ด�าเนินการก่อหน้ีผูกพันไว้ จ�านวน 4,563,766 บาท
 2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 23.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ คือ ร้อยละ 80 ของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล 
รักษา พัฒนาป่าไม้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน
ปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น ร้อยละ 99.25 คิดเป็น 
ร้อยละ 124.06 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพ
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 23.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ได้ก�าหนด
ตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนแล้วเสร็จตาม 
กรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะท่ีผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า ใช้ระยะเวลาด�าเนินการเกินกว่าที่ก�าหนด ดังนั้น มิติเชิงเวลา
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 23.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ได้ก�าหนดตัวชี้วัด 
เชงิต้นทนุ คอื งบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรเพ่ือใช้ในการจดัต้ังและพัฒนา
ป่าชุมชน อยู่ในวงเงิน 107,304,000 บาท ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ 101,906,860.84 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 94.97 ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในช่วงร้อยละ  
92.00 – 95.99 นอกจากนี้ยังมีรายการที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันไว้  
ท�าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ ดังน้ัน  
มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)
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กรมป่าไม้

 จากตารางที่ 57 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนน
ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า  
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)  
ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยท่ีได้อยู่ในช่วงคะแนน 1.51 – 2.25 ดังน้ัน ผลการ 
ประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ จึงอยู ่ ในระดับดี สามารถ 
ค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมส่งเสริมก�รจัดก�รป่�ชุมชน

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.00 3.00 1.00 2.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.00 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.00

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 1.00

2.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.00

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดี

ตารางที่ 57 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 24.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบปรมิาณของผลผลติทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ 
กับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการ 
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ การจัดการ
ป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ ระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา 
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จ�านวน 7 แห่ง ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น 7 แห่ง คิดเป ็น 
ร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณ
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

(24)  กิจกรรมจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้เพื่อสนับสนุนโครงก�รพัฒน�พื้นที่สูง
         แบบโครงก�รหลวง

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 การจดัการป่าไม้ ทีด่นิป่าไม้ ระบบนเิวศ 
แบบมส่ีวนร่วมในพืน้ทีโ่ครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

7 แห่ง 7 แห่ง 
(ร้อยละ 100)

2,320,000.00 2,320,000.00

2 ชมุชนในพืน้ทีโ่ครงการหลวง และชมุชน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ 
โครงการหลวง เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมในการจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาตใินท้องถิน่อย่างมปีระสิทธภิาพ 
ตามแนวพระราชด�าริ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
(ร้อยละ 100)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 100 100

ตารางที่ 58 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม ้
 เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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กรมป่าไม้

 24.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ 
ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง เกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวพระราชด�าริ  
ร้อยละ 80 ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรม
ส�าเร็จทั้งสิ้น ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับ
เป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 24.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา 
คือ ด�าเนินการสร้างความรู ้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวพระราชด�าริ
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย 
ดังนั้น มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน)

 24.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณ
ท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วม 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามแนวพระราชด�าริ อยู ่ในวงเงิน 2,320,000 บาท ในขณะที่ผล 
การด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตามวงเงิน 
ท่ีได้รับจัดสรร หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของ
กิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากตารางที่ 59 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง 
แบบโครงการหลวง พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการ 
หาค่าเฉล่ียจากการประเมินผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ย
ที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดังน้ัน ผลการประเมินในระดับผลผลิต
ของกิจกรรม ฯ จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้เพื่อสนับสนุน
โครงก�รพัฒน�พื้นที่สูงแบบโครงก�รหลวง

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 2.50 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.50 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

2.50 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.50

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 59 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้
 เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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กรมป่าไม้

 25.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ราษฎรในชุมชนได้รับ 
การส่งเสรมิให้มส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการป่าชมุชน จ�านวน 135 ป่าชมุชน  
ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จ 
ทั้งสิ้น 135 ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับ 
เป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

(25)  กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คเหนือ)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 ราษฎรในชมุชนได้รบัการส่งเสรมิ 
ให้มส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการ 
ป่าชุมชน

135 ป่าชุมชน 135 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 100)

9,450,000.00 9,450,000.00

2 ร้อยละของการมีส่วนร่วมของ 
ทกุภาคส่วนในการบรหิารจดัการ 
ป่าชุมชน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91 
(ร้อยละ 113.75)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 106.88 100

ตารางที่ 60 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาคเหนือ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 25.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ) มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ร้อยละ 80 ของการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น  
ร้อยละ 91.00 คิดเป็นร้อยละ 113.75 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย  
ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)

 25.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชนแล้วเสร็จ 
ตามกรอบเวลาท่ีก�าหนดเป้าหมายไว ้ 12 เดือน ในขณะที่ผลการ 
ด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย  
ดังนั้น มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน)

 25.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(ภาคเหนือ) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพ่ือใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร 
จัดการป่าชุมชน อยู ่ ในวงเงิน 9,450,000 บาท ในขณะท่ีผลการ 
ด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตามวงเงิน 
ที่ได้รับจัดสรร หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังน้ัน มิติเชิงต้นทุนของ
กิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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กรมป่าไม้

 จากตารางที่ 61 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ) 
พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมิน
ผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 
2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ  
จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชน เพื่อพัฒน�
คุณภ�พชีวิต (ภ�คเหนือ)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 3.00 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.63 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.63

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 61 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 26.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ราษฎรในชุมชน
ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน จ�านวน  
50 ป่าชุมชน ในขณะที่ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนิน
กิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น 50 ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได ้
เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

(26)  กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คตะวันออก)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 ราษฎรในชมุชนได้รบัการส่งเสรมิ 
ให้มส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการ 
ป่าชุมชน

50 ป่าชุมชน 50 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 100)

3,500,000.00 3,500,000.00

2 ร้อยละของการมีส่วนร่วมของ 
ทกุภาคส่วนในการบรหิารจดัการ
ป่าชุมชน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98 
(ร้อยละ 122.50)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 111.25 100

ตารางที่ 62 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน 
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 ภาคตะวนัออก
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กรมป่าไม้

 26.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก) มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ร้อยละ 80  
ของการมีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน  
ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จ 
ท้ังส้ิน ร้อยละ 98.00 คิดเป็นร้อยละ 122.50 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่า 
เป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 26.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการ 
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน 
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย 
ดังนั้น มิติเชิงเวลาของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน)

 26.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(ภาคตะวันออก) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรเพื่อใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จดัการป่าชมุชน อยูใ่นวงเงนิ 3,500,000 บาท ในขณะท่ีผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 
3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากตารางที ่63 สามารถสรปุได้ว่า คะแนนการประเมนิผลผลติของ
กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก) 
พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมิน
ผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน  
2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ  
จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�
คุณภ�พชีวิต (ภ�คตะวันออก)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 3.00 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.63 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.63

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 63 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก)
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กรมป่าไม้

 27.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ภาคกลาง) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ราษฎรในชุมชน 
ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน จ�านวน  
21 ป่าชุมชน ในขณะท่ีผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนิน
กิจกรรมส�าเร็จท้ังสิ้น 21 ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได ้
เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

(27)  กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คกล�ง)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 ราษฎรในชมุชนได้รบัการส่งเสรมิ 
ให้มีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการ 
ป่าชุมชน

21 ป่าชุมชน 21 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 100)

1,470,000.00 1,470,000.00

2 ร้อยละของการมีส่วนร่วมของ 
ทกุภาคส่วนในการบรหิารจดัการ 
ป่าชมุชน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.50 
(ร้อยละ 121.88)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 110.94 100

ตารางที่ 64 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาคกลาง
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 27.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ภาคกลาง) มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ร้อยละ 80 ของ 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน ในขณะที่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น ร้อยละ  
97.50 คิดเป็นร้อยละ 121.88 ซ่ึงผลผลิตท่ีได้สูงกว่าเป้าหมาย ดังน้ัน  
มิติเชิงคุณภาพของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)

 27.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ภาคกลาง) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชนแล้วเสร็จ 
ตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงเวลา 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 27.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(ภาคกลาง) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรเพ่ือใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการป่าชุมชน อยู่ในวงเงิน 1,470,000 บาท ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 
3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)
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กรมป่าไม้

 จากตารางท่ี 65 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง) 
พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมิน
ผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน  
2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ  
จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�
คุณภ�พชีวิต (ภ�คกล�ง)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 3.00 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.63 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.63

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 65 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 28.1) มิติเชิงปริมาณ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ภาคใต้) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ราษฎรในชุมชนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน จ�านวน 36 ป่าชุมชน  
ในขณะทีผ่ลการด�าเนนิงานปรากฏว่า สามารถด�าเนนิกจิกรรมส�าเร็จทัง้สิน้  
36 ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย  
ดังน้ัน มิติเชิงปริมาณของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)

(28)  กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คใต้)

ที่ ตัวชี้วัด
แผน/ผลการด� เนินงาน

(หน่วยนับ)
แผน/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณ

(บาท)
แผน ผล แผน ผล

1 ราษฎรในชมุชนได้รบัการส่งเสรมิ 
ให้มีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการ 
ป่าชุมชน

36 ป่าชุมชน 36 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 100)

2,520,000.00 2,520,000.00

2 ร้อยละของการมีส่วนร่วมของ 
ทกุภาคส่วนในการบรหิารจดัการ 
ป่าชมุชน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98
(ร้อยละ 122.50)

ร้อยละโดยเฉลี่ย 111.25 100

ตารางที่ 66 แสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน 
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคใต้)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาคใต้
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 28.2) มิติเชิงคุณภาพ
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จกับคุณภาพของผลผลิตที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ภาคใต้) มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ร้อยละ 80 ของการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน ในขณะที ่
ผลการด�าเนินงานปรากฏว่า สามารถด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จทั้งสิ้น  
ร้อยละ 98.00 คิดเป็นร้อยละ 122.50 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย 
ดังนั้น มิติเชิงคุณภาพของกิจกรรม ฯ จึงได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน)

 28.3) มิติเชิงเวลา
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิต
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกับเวลาที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ภาคใต้) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ด�าเนินการสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชนแล้วเสร็จ 
ตามกรอบเวลาที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ 12 เดือน ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน 
ปรากฏว่า สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น มิติเชิงเวลา 
ของกิจกรรม ฯ จึงได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)

 28.4) มิติเชิงต้นทุน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการได้มาซึ่ง
ผลผลิตกับงบประมาณที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(ภาคใต้) ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพ่ือใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
ป่าชุมชน อยู่ในวงเงิน 2,520,000 บาท ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน
ปรากฏว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนั้น มิติเชิงต้นทุนของกิจกรรม ฯ จึงได้ 
3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)
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 จากตารางที่ 67 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผลผลิต
ของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคใต้) 
พิจารณาโดยค�านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการประเมิน
ผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 
2.26 – 3.00 ดังนั้น ผลการประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม ฯ  
จึงอยู่ในระดับดีมาก สามารถค�านวณได้ ดังนี้

คะแนนก�รประเมินผลผลิตของกิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต 
(ภ�คใต้)

คะแนนมิติเชิงปริมาณ คะแนนมิติเชิงคุณภาพ คะแนนมิติเชิงเวลา คะแนนมิติเชิงต้นทุน
2.50 3.00 2.00 3.00

จ�านวนมิติทั้งหมดที่ใช้วัดผลการประเมิน

4
2.63 คะแนน

มิติเชิงปริมาณ 

2.50

มิติเชิงคุณภาพ

3.00 2.00

3.00

มิติเชิงเวลา

มิติเชิงต้นทุนคะแนนเฉลี่ย
2.63

คะแนนเต็ม
3.00

ระดับดีม�ก

ตารางที่ 67 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคใต้)
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กรมป่าไม้

 4.3.2 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation)

 การวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ โดยใช้ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 
การให้บริการหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงจ�าแนก 
รายตัวชี้วัด จ�านวน 11 ตัวชี้วัด โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ที่
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

การให้บริการหน่วยงาน/
โครงการ/กิจำกรรม

การด�เนินงาน คะแนน
ที่ได้

*ตัวคูณ
ถ่วง

น�้าหนัก

**คะแนน
ผลส�เร็จำ ระดับ

แผนงาน ผลงาน ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 1 รักษาพื้นที่ท่ีมีสภาพป่าในความ 
รับผิดชอบของกรมป่าไม้

39.78 ล้านไร่ 39.78 ล้านไร่ 100 2.50 1.00 2.50 ดีมาก

1 กิจกรรมป ้องกันและปราบปราม 
การบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้

39.78 ล้านไร่ 39.78 ล้านไร่ 100 2.50 1.00 2.50

ตัวชี้วัดที่ 2 หยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพ
และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า

100,000 ไร่ 100,000 ไร่ 18.35 1.00 1.00 1.00 พอใช้

2 กจิกรรมปฏบิตักิารพเิศษในการป้องกนั 
ท�าลายทรัพยากรป่าไม้

100,000 ไร่ 18,347.77 ไร่ 18.35 1.00 1.00 1.00

ตารางที่ 68 แสดงการประเมินผลลัพธ์จากเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จ�าแนกรายตัวชี้วัด

หมายเหตุ: * ก�าหนดตัวคูณถ่วงน�้าหนัก รายตัวชี้วัด ให้มีค่าคะแนนเต็ม 1.00 หรือค่าเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก รายตัวช้ีวัดคะแนนเต็ม 100 
  โดยก�าหนดสัดส่วนตัวคูณถ่วงน�้าหนักตามค่าเป้าหมายรายกิจกรรม
 ** คะแนนผลส�าเร็จ = คะแนนที่ได้ × ตัวคูณถ่วงน�้าหนัก

 ตวัชีว้ดัที ่1 : รักษาพืน้ทีท่ีม่สีภาพป่าในความรบัผดิชอบของกรมป่าไม้  
เป้าหมาย 39.78 ล้านไร่ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู่ใน 
รูปแบบการให้คะแนน ผลปรากฏว่า ตัวชี้วัดที่ 1 ได้ 2.50 คะแนน (จาก 
คะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งผลส�าเร็จของการด�าเนินงานในระดับผลลัพธ์
อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ 
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด�าเนินการได้ 
39.78 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ
หน่วยงาน (ระดับผลลัพธ์)

 ตัวชี้วัดที่ 2 : หยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ 
ถูกบุกรุก เป้าหมายไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ ์
การประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบการให้คะแนน ผลปรากฏว่า ตัวชี้วัดที่ 2 
ได้ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซ่ึงผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
ในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจาก ผลลัพธ์ตามรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด�าเนินการได้ 18,347.77 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.35 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของหน่วยงาน (ระดับผลลัพธ์)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ที่
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

การให้บริการหน่วยงาน/
โครงการ/กิจำกรรม

การด�เนินงาน คะแนน
ที่ได้

*ตัวคูณ
ถ่วง

น�้าหนัก

**คะแนน
ผลส�เร็จำ ระดับ

แผนงาน ผลงาน ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 3 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู 62,120 ไร่ 62,120 ไร่ 100 2.50 1.00 2.50 ดีมาก

3 กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ป ่ า ไ ม  ้
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ปลูกไม้
ใช้สอย)

1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 100 2.50 0.0161 0.0403

4 กจิกรรมปลูกป่าในพืน้ทีโ่ครงการฟ้ืนฟูป่า 
ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัต ิ
ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 และพืน้ที่
ที่ถูกบุกรุก

1,770 ไร่ 1,770 ไร่ 100 2.50 0.0285 0.0713

5 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

15,000 ไร่ 15,000 ไร่ 100 2.50 0.2415 0.6038

6 กิจกรรมฟ ื ้นฟูระบบนิ เวศในพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ

2,900 ไร่ 2,900 ไร่ 100 2.50 0.0467 0.1168

7 กิ จกรรมฟ ื ้ นฟู ป ่ า เ พ่ิ ม เ พิ่ มพื้ น ที่ 
สีเขียว (ภาคเหนือ)

2,950 ไร่ 2,950 ไร่ 100 2.50 0.0475 0.1188

8 กิ จ ก ร ร ม ส ร ้ า ง ป ่ า ส ร ้ า ง ร า ย ไ ด ้ 
(ภาคเหนือ)

30,000 ไร่ 30,000 ไร่ 100 2.50 0.4829 1.2073

9 กิ จ ก ร ร ม ส ร ้ า ง ป ่ า ส ร ้ า ง ร า ย ไ ด ้  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

7,500 ไร่ 7,500 ไร่ 100 2.50 0.1207 0.0318

10 กิจกรรมฟื ้นฟูป ่าเพิ่มพื้นที่สี เขียว  
(ภาคใต้)

1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 100 2.50 0.0161 0.0403

หมายเหตุ: * ก�าหนดตัวคูณถ่วงน�้าหนัก รายตัวชี้วัด ให้มีค่าคะแนนเต็ม 1.00 หรือค่าเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก รายตัวช้ีวัดคะแนนเต็ม 100 
  โดยก�าหนดสัดส่วนตัวคูณถ่วงน�้าหนักตามค่าเป้าหมายรายกิจกรรม
 ** คะแนนผลส�าเร็จ = คะแนนที่ได้ × ตัวคูณถ่วงน�้าหนัก

 ตัวช้ีวัดท่ี 3 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู เป้าหมาย 62,120 ไร่  
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู ่ในรูปแบบการให้คะแนน  
ผลปรากฏว่า ตัวชี้วัดที่ 3 ได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00)  
ซึง่ผลส�าเรจ็ของการด�าเนินงานในระดบัผลลพัธ์อยูใ่นระดบัดมีาก เน่ืองจาก 
ผลลพัธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด�าเนินการได้ 62,120 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงาน (ระดับผลลัพธ์)
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ที่
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

การให้บริการหน่วยงาน/
โครงการ/กิจำกรรม

การด�เนินงาน คะแนน
ที่ได้

*ตัวคูณ
ถ่วง

น�้าหนัก

**คะแนน
ผลส�เร็จำ ระดับ

แผนงาน ผลงาน ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 4 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 15,250 ไร่ 15,250 ไร่ 100 2.50 1.00 2.50 ดีมาก

11 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูก 
ไม้เศรษฐกิจ

10,000 ไร่ 10,000 ไร่ 100 2.50 0.6557 1.6393

12 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ 
โตเร็ว (ภาคเหนือ)

800 ไร่ 800 ไร่ 100 2.50 0.0525 0.1313

13 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ 
โตเร็ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

3,700 ไร่ 3,700 ไร่ 100 2.50 0.2426 0.6065

14 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ 
โตเร็ว (ภาคกลาง)

750 ไร่ 750 ไร่ 100 2.50 0.0492 0.1230

ตัวชี้วัดที่ 5 จ�านวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ท่ีได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดิน 
ท�ากินให้ชุมชน

200,000 ไร่ 374,047 ไร่ 187.02 3.00 1.00 3.00 ดีมาก

15 กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป ่าสงวน 
แห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินท�ากิน 
ให้ชุมชน

200,000 ไร่ 374,047 ไร่ 187.02 3.00 1.00 3.00

หมายเหตุ: * ก�าหนดตัวคูณถ่วงน�้าหนัก รายตัวชี้วัด ให้มีค่าคะแนนเต็ม 1.00 หรือค่าเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก รายตัวช้ีวัดคะแนนเต็ม 100 
  โดยก�าหนดสัดส่วนตัวคูณถ่วงน�้าหนักตามค่าเป้าหมายรายกิจกรรม
 ** คะแนนผลส�าเร็จ = คะแนนที่ได้ × ตัวคูณถ่วงน�้าหนัก

 ตัวชี้วัดที่ 4 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย 15,250 ไร่  
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู ่ในรูปแบบการให้คะแนน  
ผลปรากฏว่า ตัวช้ีวัดที่ 4 ได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00)  
ซึง่ผลส�าเรจ็ของการด�าเนินงานในระดบัผลลพัธ์อยูใ่นระดบัดมีาก เน่ืองจาก 
ผลลพัธ์ตามรายงานผลการปฏิบตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด�าเนินการได้ 15,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงาน (ระดับผลลัพธ์)

 ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ�านวนเน้ือที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบ 
เพื่อการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน เป้าหมาย 200,000 ไร่ เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบการให้คะแนน ผลปรากฏว่า  
ตัวชี้วัดที่ 5 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งผลส�าเร็จของ
การด�าเนินงานในระดับผลลัพธ์อยู ่ในระดับดีมาก เนื่องจาก ผลลัพธ์
ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด�าเนินการได้ 374,047 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 187.02 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงาน (ระดับผลลัพธ์)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ที่
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

การให้บริการหน่วยงาน/
โครงการ/กิจำกรรม

การด�เนินงาน คะแนน
ที่ได้

*ตัวคูณ
ถ่วง

น�้าหนัก

**คะแนน
ผลส�เร็จำ ระดับ

แผนงาน ผลงาน ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 6 จ�านวนเนื้อที่ป่าถาวรที่ได้รับ 
การส�ารวจสภาพพื้นที่ เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดิน

80,880 ไร่ 88,048 ไร่ 108.86 3.00 1.00 3.00 ดีมาก

16 กิจกรรมส�ารวจทรัพยากรท่ีดินและ 
ป่าไม้เพื่อจัดท�าข้อมูลท่ีดินและแผนที ่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

80,880 ไร่ 88,048 ไร่ 108.86 3.00 1.00 3.00

ตัวชี้วัดที่ 7 หมู่บ้านที่ได้รับการจัดท�าแผน 
การจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับ
พื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

800 หมู่บ้าน 850 หมู่บ้าน 106.25 3.00 1.00 3.00 ดีมาก

17 กจิกรรมโครงการจดัท�าแผนการบรหิาร
จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับ
พื้นที่

800 หมู่บ้าน 850 หมู่บ้าน 106.25 3.00 1.00 3.00

หมายเหตุ: * ก�าหนดตัวคูณถ่วงน�้าหนัก รายตัวชี้วัด ให้มีค่าคะแนนเต็ม 1.00 หรือค่าเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก รายตัวช้ีวัดคะแนนเต็ม 100 
  โดยก�าหนดสัดส่วนตัวคูณถ่วงน�้าหนักตามค่าเป้าหมายรายกิจกรรม
 ** คะแนนผลส�าเร็จ = คะแนนที่ได้ × ตัวคูณถ่วงน�้าหนัก

 ตัวชี้วัดที่ 6 : จ�านวนเน้ือที่ป่าถาวรท่ีได้รับการส�ารวจสภาพพื้นท่ี 
เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดิน เป้าหมาย 80,880 ไร่ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ 
การประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบการให้คะแนน ผลปรากฏว่า ตัวชี้วัดที่ 6  
ได้คะแนน 3.00 (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน 
ในระดับผลลัพธ์อยู ่ในระดับดีมาก เนื่องจาก ผลลัพธ์ตามรายงานผล 
การปฏบิตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด�าเนินการได้ 88,048 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 108.86 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
เป้าหมายของหน่วยงาน (ระดับผลลัพธ์)

 ตัวช้ีวดัท่ี 7 : หมูบ้่านทีไ่ด้รบัการจดัท�าแผนการจัดการทรพัยากรทีด่นิ 
และป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน เป้าหมาย 800 หมู่บ้าน 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู ่ในรูปแบบการให้คะแนน  
ผลปรากฏว่า ตัวช้ีวัดที่ 7 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00)  
ซึ่งผลส�าเร็จของการด�าเนินงานในระดับผลลัพธ์อยู ่ ในระดับดีมาก  
เนือ่งจาก ผลลพัธ์ตามรายงานผลการปฏิบตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด�าเนินการได้ 850 หมู่บ้าน คิดเป็น 
ร้อยละ 106.25 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงาน (ระดับ
ผลลัพธ์)
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กรมป่าไม้

ที่
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

การให้บริการหน่วยงาน/
โครงการ/กิจำกรรม

การด�เนินงาน คะแนน
ที่ได้

*ตัวคูณ
ถ่วง

น�้าหนัก

**คะแนน
ผลส�เร็จำ ระดับ

แผนงาน ผลงาน ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 8 จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมไฟป่า

750 หมู่บ้าน 750 หมู่บ้าน 100 2.50 1.00 2.50 ดีมาก

18 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม 
หมอกควัน

100 หมู่บ้าน 100 หมู่บ้าน 100 2.50 0.1333 0.3333

19 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 (ภาคเหนือ)

500 หมู่บ้าน 500 หมู่บ้าน 100 2.50 0.6667 1.668

20 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
(ภาคตะวันออก)

60 หมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน 100 2.50 0.0800 0.2000

21 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 (ภาคกลาง)

60 หมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน 100 2.50 0.0800 0.2000

22 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
(ภาคใต้)

30 หมู่บ้าน 30 หมู่บ้าน 100 2.50 0.0400 0.1000

หมายเหตุ: * ก�าหนดตัวคูณถ่วงน�้าหนัก รายตัวชี้วัด ให้มีค่าคะแนนเต็ม 1.00 หรือค่าเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก รายตัวช้ีวัดคะแนนเต็ม 100 
  โดยก�าหนดสัดส่วนตัวคูณถ่วงน�้าหนักตามค่าเป้าหมายรายกิจกรรม
 ** คะแนนผลส�าเร็จ = คะแนนที่ได้ × ตัวคูณถ่วงน�้าหนัก

 ตัวช้ีวัดที่ 8 : จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เป้าหมาย 750 หมู ่บ้าน  
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู ่ในรูปแบบการให้คะแนน  
ผลปรากฏว่า ตัวชี้วัดที่ 8 ได้ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00)  
ซึง่ผลส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานในระดบัผลลพัธ์อยูใ่นระดบัดมีาก เน่ืองจาก 
ผลลพัธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด�าเนินการได้ 750 หมูบ้่าน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงาน (ระดับผลลัพธ์)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ที่
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

การให้บริการหน่วยงาน/
โครงการ/กิจำกรรม

การด�เนินงาน คะแนน
ที่ได้

*ตัวคูณ
ถ่วง

น�้าหนัก

**คะแนน
ผลส�เร็จำ ระดับ

แผนงาน ผลงาน ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่  9 จุดความร้อน (Hot Spot)  
ค่าเฉลี่ย 5 ปีลดลง เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
***

7,083 จุด 3,744 จุด 100 2.50 1.00 2.50 ดีมาก

18 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม 
หมอกควัน

7,083 จุด 3,744 จุด 100 2.50 1.00 2.50

ตัวชี้วัดที่ 10 จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน 6,300
ป่าชุมชน

6,272
ป่าชุมชน

99.56 2.00 1.00 2.00 ดี

23 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 6,300
ป่าชุมชน

6,272
ป่าชุมชน

99.56 2.00 1.00 2.00

หมายเหตุ: * ก�าหนดตัวคูณถ่วงน�้าหนัก รายตัวชี้วัด ให้มีค่าคะแนนเต็ม 1.00 หรือค่าเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก รายตัวช้ีวัดคะแนนเต็ม 100 
  โดยก�าหนดสัดส่วนตัวคูณถ่วงน�้าหนักตามค่าเป้าหมายรายกิจกรรม
 ** คะแนนผลส�าเร็จ = คะแนนที่ได้ × ตัวคูณถ่วงน�้าหนัก
 *** ตัวชี้วัดที่ 9 จุดความร้อน (Hot spot) ค่าเฉลี่ย 5 ปีลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา ถูกก�าหนดว่า ต้องเกิดจ�านวน 
  จุดความร้อนไม่เกิน 7,083 จุด หากด�าเนินการได้ไม่เกินท่ีก�าหนดในแผน ให้ถือว่าสามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย

 ตัวช้ีวัดท่ี 9 : จุดความร้อน (Hot Spot) ค่าเฉลี่ย 5 ปีลดลง  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป้าหมาย (ไม่เกิน) 7,083 จุด เมื่อพิจารณา 
ตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบการให้คะแนน ผลปรากฏว่า  
ตัวชี้วัดที่ 9 ได้คะแนน 2.50 (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งผลส�าเร็จของ 
การด�าเนินงานในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจาก ผลลัพธ์ตาม
รายงานผลการปฏบิตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ด�าเนินการได้ 3,744 จุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อ 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงาน (ระดับผลลัพธ์)

 ตวัช้ีวดัท่ี 10 : จดัตัง้และพฒันาป่าชมุชน เป้าหมาย 6,300 ป่าชมุชน  
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู ่ในรูปแบบการให้คะแนน 
ผลปรากฏว่า ตัวชี้วัดท่ี 10 ได้คะแนน 2.00 (จากคะแนนเต็ม 3.00) 
ซ่ึงผลส�าเร็จของการด�าเนินงานในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับดี เนื่องจาก  
ผลลพัธ์ตามรายงานผลการปฏิบตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด�าเนินการได้ 6,272 ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
99.56 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงาน (ระดับผลลัพธ์)
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กรมป่าไม้

ที่
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

การให้บริการหน่วยงาน/
โครงการ/กิจำกรรม

การด�เนินงาน คะแนน
ที่ได้

*ตัวคูณ
ถ่วง

น�้าหนัก

**คะแนน
ผลส�เร็จำ ระดับ

แผนงาน ผลงาน ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่  11 ราษฎรในชุมชนได้รับการ 
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ป่าชุมชน

262
ป่าชุมชน

262
ป่าชุมชน

100 2.50 1.00 2.50 ดีมาก

24 กิจกรรมจัดการทรัพยากรป ่ า ไม  ้
เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง (บริหารจัดการ
พื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ)

20
ป่าชุมชน

20
ป่าชุมชน

100 2.50 0.0763 0.1908

25 กิจกรรมบริหารจัดการป ่ าชุมชน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ)

135
ป่าชุมชน

135
ป่าชุมชน

100 2.50 0.5153 1.2883

26 กิจกรรมบริหารจัดการป ่ าชุมชน 
เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ (ภาคตะวนัออก)

50
ป่าชุมชน

50
ป่าชุมชน

100 2.50 0.1908 0.4770

27 กิจกรรมบริหารจัดการป ่ าชุมชน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง)

21
ป่าชุมชน

21
ป่าชุมชน

100 2.50 0.0802 0.2005

28 กิจกรรมบริหารจัดการป ่ าชุมชน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคใต้)

36
ป่าชุมชน

36
ป่าชุมชน

100 2.50 0.1374 0.3435

หมายเหตุ: * ก�าหนดตัวคูณถ่วงน�้าหนัก รายตัวชี้วัด ให้มีค่าคะแนนเต็ม 1.00 หรือค่าเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก รายตัวช้ีวัดคะแนนเต็ม 100 
  โดยก�าหนดสัดส่วนตัวคูณถ่วงน�้าหนักตามค่าเป้าหมายรายกิจกรรม
 ** คะแนนผลส�าเร็จ = คะแนนที่ได้ × ตัวคูณถ่วงน�้าหนัก

 ตัวช้ีวัดท่ี 11 : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการป่าชุมชน เป้าหมาย 262 ป่าชุมชน เมื่อพิจารณา 
ตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบการให้คะแนน ผลปรากฏว่า  
ตัวชี้วัดท่ี 11 ได้คะแนน 2.50 (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งผลส�าเร็จของ 
การด�าเนินงานในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากผลลัพธ์ตาม
รายงานผลการปฏบิตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ด�าเนินการได้ 262 ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อ 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงาน (ระดับผลลัพธ์)
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 4.3.3 การประเมินผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกรมป่าไม้

 รูปแบบของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินระดับผลส�าเร็จจากการ
ด�าเนินงานในภาพรวม แบ่งการวัดผลเป็น 2 ส่วน คือ (1) เกณฑ์การวัด
ประสิทธิภาพ จ�านวน 4 มิติของตัวชี้วัด และ (2) เกณฑ์การวัดประสิทธิผล 
จ�านวน 1 ตัวชี้วัด ดังนั้น การประเมินผลส�าเร็จจากการด�าเนินงาน 
ในภาพรวม จึงด�าเนินการโดยหาค่าเฉลี่ยจากการวัดผลท้ัง 2 ส่วน ซึ่งผล
การประเมินสามารถแสดง ได้ดังนี้

 1) ตัวชี้วัดที่  1 : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบ 
ของกรมป่าไม้ 39.78 ล้านไร่

ตารางที่ 69 แสดงผลการประเมินความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในภาพรวม
 ของตัวชี้วัดที่ 1

การวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับ

 1. ก�รวัดประสิทธิภ�พ 3.00 1.75

  1.1 มิติเชิงปริมาณ 3.00 2.50

  1.2 มิติเชิงคุณภาพ 3.00 1.00

  1.3 มิติเชิงเวลา 3.00 1.00

  1.4 มิติเชิงต้นทุน 3.00 2.50

 2. ก�รวัดประสิทธิผล 3.00 2.50

  ความส�าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์/
  เป้าหมายการให้บริการกรมป่าไม้

3.00 2.50

 3. ก�รประเมินผลสำ�เร็จ/ผลสัมฤทธิ์ 3.00 2.125 ดี

 จากตารางที ่69 สรุปว่า การประเมนิความส�าเร็จจากการด�าเนินงาน 
ในภาพรวมของตัวช้ีวัดที่ 1 ได้ค่าคะแนนเฉล่ียจากการวัดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คือ 2.125 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งค่าคะแนน
เฉล่ียท่ีได้อยูใ่นช่วงคะแนน 1.51 – 2.25 ดงัน้ัน ระดบัผลส�าเรจ็/ผลสมัฤทธิ ์
จากการด�าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 1 จึงอยู่ในระดับดี
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กรมป่าไม้

ตารางที่ 70 แสดงผลการประเมินความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในภาพรวม
 ของตัวชี้วัดที่ 2

การวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับ

 1. ก�รวัดประสิทธิภ�พ 3.00 1.00

  1.1 มิติเชิงปริมาณ 3.00 1.00

  1.2 มิติเชิงคุณภาพ 3.00 -

  1.3 มิติเชิงเวลา 3.00 1.00

  1.4 มิติเชิงต้นทุน 3.00 1.00

 2. ก�รวัดประสิทธิผล 3.00 1.00

  ความส�าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์/
  เป้าหมายการให้บริการกรมป่าไม้

3.00 1.00

 3. ก�รประเมินผลสำ�เร็จ/ผลสัมฤทธิ์ 3.00 1.00 พอใช้

 จากตารางท่ี 70 สรุปว่า การประเมนิความส�าเรจ็จากการด�าเนนิงาน 
ในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 2 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คือ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งค่าคะแนน
เฉล่ียทีไ่ด้อยูใ่นช่วงคะแนน 0.76 – 1.50 ดงัน้ัน ระดบัผลส�าเรจ็/ผลสมัฤทธิ์ 
จากการด�าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 2 จึงอยู่ในระดับพอใช้

 2) ตัวชี้วัดที่ 2 : หยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่า 
ที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ตารางที่ 71 แสดงผลการประเมินความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในภาพรวม
 ของตัวชี้วัดที่ 3

การวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับ

 1. ก�รวัดประสิทธิภ�พ 3.00 2.375

  1.1 มิติเชิงปริมาณ 3.00 2.50

  1.2 มิติเชิงคุณภาพ 3.00 -

  1.3 มิติเชิงเวลา 3.00 2.00

  1.4 มิติเชิงต้นทุน 3.00 2.625

 2. ก�รวัดประสิทธิผล 3.00 2.50

  ความส�าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์/
  เป้าหมายการให้บริการกรมป่าไม้

3.00 2.50

 3. ก�รประเมินผลสำ�เร็จ/ผลสัมฤทธิ์ 3.00 2.4375 ดีม�ก

 จากตารางที ่71 สรุปว่า การประเมินความส�าเร็จจากการด�าเนินงาน 
ในภาพรวมของตัวชี้วัดท่ี 3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คือ 2.4375 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซ่ึงค่า 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดังนั้น ระดับผลส�าเร็จ/ 
ผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 3 จึงอยู่ในระดับ 
ดีมาก

 3) ตัวชี้วัดที่ 3 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู 62,120 ไร่
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กรมป่าไม้

ตารางที่ 72 แสดงผลการประเมินความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในภาพรวม
 ของตัวชี้วัดที่ 4

การวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับ

 1. ก�รวัดประสิทธิภ�พ 3.00 2.50

  1.1 มิติเชิงปริมาณ 3.00 2.50

  1.2 มิติเชิงคุณภาพ 3.00 3.00

  1.3 มิติเชิงเวลา 3.00 2.00

  1.4 มิติเชิงต้นทุน 3.00 2.50

 2. ก�รวัดประสิทธิผล 3.00 2.50

  ความส�าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์/
  เป้าหมายการให้บริการกรมป่าไม้

3.00 2.50

 3. ก�รประเมินผลสำ�เร็จ/ผลสัมฤทธิ์ 3.00 2.50 ดีม�ก

 จากตารางท่ี 72 สรปุว่า การประเมนิความส�าเรจ็จากการด�าเนนิงาน 
ในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 4 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คือ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งค่าคะแนน
เฉล่ียท่ีได้อยูใ่นช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดงัน้ัน ระดบัผลส�าเรจ็/ผลสมัฤทธิ์
จากการด�าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 4 จึงอยู่ในระดับดีมาก

 4) ตัวชี้วัดที่ 4 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 15,250 ไร่
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ตารางที่ 73 แสดงผลการประเมินความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในภาพรวม
 ของตัวชี้วัดที่ 5

การวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับ

 1. ก�รวัดประสิทธิภ�พ 3.00 2.50

  1.1 มิติเชิงปริมาณ 3.00 3.00

  1.2 มิติเชิงคุณภาพ 3.00 -

  1.3 มิติเชิงเวลา 3.00 2.00

  1.4 มิติเชิงต้นทุน 3.00 2.50

 2. ก�รวัดประสิทธิผล 3.00 3.00

  ความส�าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์/
  เป้าหมายการให้บริการกรมป่าไม้

3.00 3.00

 3. ก�รประเมินผลสำ�เร็จ/ผลสัมฤทธิ์ 3.00 2.75 ดีม�ก

 จากตารางที ่73 สรปุว่า การประเมนิความส�าเรจ็จากการด�าเนนิงาน 
ในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 5 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คือ 2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งค่าคะแนน
เฉลีย่ท่ีได้อยูใ่นช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดงันัน้ ระดบัผลส�าเรจ็/ผลสมัฤทธิ์
จากการด�าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 5 จึงอยู่ในระดับดีมาก

 5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 : จ�านวนพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตทิีไ่ด้รบัการตรวจสอบ
เพื่อการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน 200,000 ไร่
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กรมป่าไม้

ตารางที่ 74 แสดงผลการประเมินความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในภาพรวม
 ของตัวชี้วัดที่ 6

การวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับ

 1. ก�รวัดประสิทธิภ�พ 3.00 2.50

  1.1 มิติเชิงปริมาณ 3.00 3.00

  1.2 มิติเชิงคุณภาพ 3.00 -

  1.3 มิติเชิงเวลา 3.00 2.00

  1.4 มิติเชิงต้นทุน 3.00 2.50

 2. ก�รวัดประสิทธิผล 3.00 3.00

  ความส�าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์/
  เป้าหมายการให้บริการกรมป่าไม้

3.00 3.00

 3. ก�รประเมินผลสำ�เร็จ/ผลสัมฤทธิ์ 3.00 2.75 ดีม�ก

 จากตารางที ่74 สรปุว่า การประเมนิความส�าเรจ็จากการด�าเนินงาน 
ในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 6 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คือ 2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งค่าคะแนน
เฉลีย่ท่ีได้อยูใ่นช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดงันัน้ ระดบัผลส�าเรจ็/ผลสมัฤทธ์ิ
จากการด�าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 6 จึงอยู่ในระดับดีมาก

 6) ตวัชีวั้ดที ่6 : จ�านวนเน้ือท่ีป่าถาวรท่ีได้รับการส�ารวจสภาพพ้ืนที่
เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดิน 80,880 ไร่
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ตารางที่ 75 แสดงผลการประเมินความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในภาพรวม
 ของตัวชี้วัดที่ 7

การวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับ

 1. ก�รวัดประสิทธิภ�พ 3.00 2.00

  1.1 มิติเชิงปริมาณ 3.00 3.00

  1.2 มิติเชิงคุณภาพ 3.00 -

  1.3 มิติเชิงเวลา 3.00 1.00

  1.4 มิติเชิงต้นทุน 3.00 2.00

 2. ก�รวัดประสิทธิผล 3.00 3.00

  ความส�าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์/
  เป้าหมายการให้บริการกรมป่าไม้

3.00 3.00

 3. ก�รประเมินผลสำ�เร็จ/ผลสัมฤทธิ์ 3.00 2.50 ดีม�ก

 จากตารางที ่75 สรปุว่า การประเมินความส�าเรจ็จากการด�าเนนิงาน 
ในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 7 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คือ 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งค่าคะแนน
เฉลีย่ท่ีได้อยูใ่นช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดงันัน้ ระดบัผลส�าเรจ็/ผลสมัฤทธิ ์
จากการด�าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 7 จึงอยู่ในระดับดีมาก

 7) ตวัชีว้ดัที ่7 : หมูบ้่านท่ีได้รับการจดัท�าแผนการจดัการทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน 800 หมู่บ้าน
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กรมป่าไม้

ตารางที่ 76 แสดงผลการประเมินความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในภาพรวม
 ของตัวชี้วัดที่ 8

การวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับ

 1. ก�รวัดประสิทธิภ�พ 3.00 2.475

  1.1 มิติเชิงปริมาณ 3.00 2.50

  1.2 มิติเชิงคุณภาพ 3.00 3.00

  1.3 มิติเชิงเวลา 3.00 1.80

  1.4 มิติเชิงต้นทุน 3.00 2.60

 2. ก�รวัดประสิทธิผล 3.00 2.50

  ความส�าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์/
  เป้าหมายการให้บริการกรมป่าไม้

3.00 2.50

 3. ก�รประเมินผลสำ�เร็จ/ผลสัมฤทธิ์ 3.00 2.4875 ดีม�ก

 จากตารางท่ี 76 สรปุว่า การประเมนิความส�าเรจ็จากการด�าเนนิงาน 
ในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 8 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดประสิทธิภาพ 
และประสทิธผิล คอื 2.4875 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซ่ึงค่าคะแนน
เฉลีย่ท่ีได้อยูใ่นช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดงันัน้ ระดบัผลส�าเรจ็/ผลสมัฤทธ์ิ
จากการด�าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 8 จึงอยู่ในระดับดีมาก

 8) ตัวชี้วัดที่ 8 : จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 750 หมู่บ้าน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ตารางที่ 77 แสดงผลการประเมินความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในภาพรวม
 ของตัวชี้วัดที่ 9

การวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับ

 1. ก�รวัดประสิทธิภ�พ 3.00 1.50

  1.1 มิติเชิงปริมาณ 3.00 2.50

  1.2 มิติเชิงคุณภาพ 3.00 -

  1.3 มิติเชิงเวลา 3.00 1.00

  1.4 มิติเชิงต้นทุน 3.00 1.00

 2. ก�รวัดประสิทธิผล 3.00 2.50

  ความส�าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์/
  เป้าหมายการให้บริการกรมป่าไม้

3.00 2.50

 3. ก�รประเมินผลสำ�เร็จ/ผลสัมฤทธิ์ 3.00 2.00 ดี

 จากตารางที ่77 สรปุว่า การประเมนิความส�าเรจ็จากการด�าเนนิงาน 
ในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 9 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คือ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งค่าคะแนน
เฉลีย่ทีไ่ด้อยูใ่นช่วงคะแนน 1.51 – 2.25 ดงัน้ัน ระดบัผลส�าเร็จ/ผลสมัฤทธิ์
จากการด�าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 9 จึงอยู่ในระดับดี

 9) ตัวชี้วัดที่ 9 : จุดความร้อน (Hot Spot) ค่าเฉลี่ย 5 ปีลดลง  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 7,083 จุด
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กรมป่าไม้

ตารางที่ 78 แสดงผลการประเมินความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในภาพรวม
 ของตัวชี้วัดที่ 10

การวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับ

 1. ก�รวัดประสิทธิภ�พ 3.00 2.00

  1.1 มิติเชิงปริมาณ 3.00 2.00

  1.2 มิติเชิงคุณภาพ 3.00 3.00

  1.3 มิติเชิงเวลา 3.00 1.00

  1.4 มิติเชิงต้นทุน 3.00 2.00

 2. ก�รวัดประสิทธิผล 3.00 2.00

  ความส�าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์/
  เป้าหมายการให้บริการกรมป่าไม้

3.00 2.00

 3. ก�รประเมินผลสำ�เร็จ/ผลสัมฤทธิ์ 3.00 2.00 ดี

 จากตารางท่ี 78 สรปุว่า การประเมนิความส�าเรจ็จากการด�าเนนิงาน 
ในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 10 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คือ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งค่าคะแนน
เฉลีย่ทีไ่ด้อยูใ่นช่วงคะแนน 1.51 – 2.25 ดงัน้ัน ระดบัผลส�าเร็จ/ผลสมัฤทธิ์
จากการด�าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 10 จึงอยู่ในระดับดี

 10) ตัวชี้วัดที่ 10 : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน 6,300 ป่าชุมชน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ตารางที่ 79 แสดงผลการประเมินความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในภาพรวม
 ของตัวชี้วัดที่ 11

การวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับ

 1. ก�รวัดประสิทธิภ�พ 3.00 2.60

  1.1 มิติเชิงปริมาณ 3.00 2.50

  1.2 มิติเชิงคุณภาพ 3.00 2.90

  1.3 มิติเชิงเวลา 3.00 2.00

  1.4 มิติเชิงต้นทุน 3.00 3.00

 2. ก�รวัดประสิทธิผล 3.00 2.50

  ความส�าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์/
  เป้าหมายการให้บริการกรมป่าไม้

3.00 2.50

 3. ก�รประเมินผลสำ�เร็จ/ผลสัมฤทธิ์ 3.00 2.55 ดีม�ก

 จากตารางท่ี 79 สรปุว่า การประเมนิความส�าเรจ็จากการด�าเนนิงาน 
ในภาพรวมของตัวช้ีวัดที่ 11 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คือ 2.55 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00) ซึ่งค่าคะแนน
เฉลีย่ท่ีได้อยูใ่นช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 ดงันัน้ ระดบัผลส�าเรจ็/ผลสมัฤทธิ์
จากการด�าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 11 จึงอยู่ในระดับดีมาก

 การประเมินระดับความส�าเร็จจากการด�าเนินงานภาพรวมของ 
กรมป่าไม ้ ด�าเนินการโดยหาค่าเฉลี่ยจากตัวชี้วัดในระดับผลผลิต 
และผลลัพธ์ ภายใต้ 11 ตัวชี้วัดส�าคัญ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกรมป่าไม้ ซึ่งสามารถค�านวณได้ ดังนี้

 11) ตัวชี้วัดที่ 11 : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการป่าชุมชน 262 ป่าชุมชน
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กรมป่าไม้

 จากการค�านวณข้างต้น พบว่า การประเมินระดับผลส�าเร็จ/ 
ผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.2818 ซึ่งอยู่ในช่วง
คะแนน 2.26 - 3.00 แสดงถึงผลการประเมินระดับผลส�าเร็จ/ผลสัมฤทธ์ิ
จากการด�าเนินงานในภาพรวมของกรมป่าไม้อยู่ในระดับดีมาก

 แต่อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินภาพรวมของตัวชี้วัดท่ี 1 รักษา
พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 39.78 ล้านไร่  
ตัวชี้วัดที่ 2 หยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก  
ไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่  ตัวชี้วัดที่ 9 จุดความร้อน (Hot Spot) ค่าเฉลี่ย 
5 ปีลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 7,083 จุด  และตัวชี้วัดที่ 10 จัดตั้ง
และพัฒนาป่าชุมชน 6,300 ป่าชุมชน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จึงส่งผลกระทบมากต่อการบรรล ุ
เป้าหมายการด�าเนินงานในภาพรวมของกรมป่าไม้

ตวัชีว้ดัที ่1

ตวัชีวั้ดที ่2

ตวัชีว้ดัที ่3

ตวัชีวั้ดที ่4

ตวัชีวั้ดที ่5

ตวัชีว้ดัที ่6

ตวัชีวั้ดที ่7

ตวัชีว้ดัที ่8

ตวัชีวั้ดที ่9

ตวัชีวั้ดที ่10

ตวัชีว้ดัที ่11

ผลก�รประเมนิภ�พรวมของ
2.125

1.00

2.4375

2.50

2.75

2.75

2.50

2.4875

2.00

2.002.55

จ�านวนตัวชี้วัดทั้งหมด  = 11

ผลรวมของตัวช้ีวัด

25.0998

2.2818 คะแนน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 จากการติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ 
การจดัสรรงบประมาณตามเป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน หรอืตวัชีว้ดัส�าคญั 
ของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 28 โครงการ/
กิจกรรมของรอบ 6 เดือน รอบระหว่างปี และรอบ 12 เดือน โดยการขอ 
ความอนุเคราะห ์ให ้หน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด�าเนนิงานตามแบบติดตามผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 การประชุมติดตามผลการด�าเนินงานผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (VDO Conference) และการติดตามผลในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง  
เมื่อน�าข้อมูลมารวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล จึงท�าให้ 
ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานใน 3 ประเด็น คือ

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพื่อเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และ 
ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 
 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา 

 ส�าหรับปัญหาอุปสรรคทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว จะน�าเสนอ 
รายละเอียด โดยจ�าแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้

05
ปัญหาอุปสรรคำ
จำากการติดตามผล
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กรมป่าไม้

5.1 กิจำกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�ลาย
 ทรัพยากรป่าไม้

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับที่ 2 • งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
 ล�าดับที่ 3 • เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�าเป็น 
    ในการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 80 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก 
 ท�าลายทรัพยากรป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

1)  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปราม 
การ บุกรุกท� าลายทรัพยากรป ่ า ไม ้  สั ง เกตได ้จากเป ้ าหมาย 
ที่จะต้องด�าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ 
ให้มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ การด�าเนินการตามแผนงานกรมป่าไม้ 
กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติงานตั้งแต่ หน่วย ฯ ศูนย์ป่าไม้ 
สปฟ. สจป. ตลอดจนการด�าเนินงานบูรณาการร่วมกับประชาชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในขณะที่งบประมาณในการด�าเนินงานที่ผ่านมา 
ไม่เพยีงพอ ยิง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลบัได้รบังบประมาณลดลง 
จากปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ อย่างในกรณีการลาดตระเวนตรวจสอบในการเฝ้าระวัง
ป้องกันรักษาป่า ที่หน่วยงานได้รับงบประมาณส�าหรับปฏิบัติงาน 
เฉลี่ยเพียง 144 วันต่อปี หรือเดือนละ 12 วัน ท�าให้งบประมาณใน 
การเบิกจ่ายค่าน�้ามันและเบี้ยเลี้ยงไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานจริง

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก 
การปรับลดงบประมาณลงจากส�านัก 
งบประมาณ

2)  หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผล
ให้การด�าเนินการล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง เพราะไม่มีงบประมาณ 
ในการเบิกจ่ายเพื่อจะไปปฏิบัติงานภายในพื้นท่ี ซึ่งท�าให้การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก
ความล่าช้าจากการโอนงบประมาณจาก
ส�านักงบประมาณ

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นบุคล�กร

1)  อัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ  
เนื่องจากพื้นที่ป่าภายใต้ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้มีจ�านวนมาก 
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ นอกจากเจ้าหน้าท่ี 1 คน  
จะต้องดูแลพ้ืนที่ป่าหลายพันไร่แล้ว ยังต้องปฏิบัติภารกิจหลายหน้าที ่
ตามนโยบาย และต้องประจ�าหลายฝ่าย บางรายต้องปฏิบัตหิน้าทีป่ระจ�า 
ในภาคสนามด้วย จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายลดอัตราก�าลังของ 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐทุกปี ท�าให้อัตราส่วน
ของเจ้าหน้าที่ต่อพื้นที่ที่ต้องก�ากับดูแล 
ไม่สอดคล้องกัน

2)  บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ และ 
ขาดความช�านาญในด้านการจัดท�าข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้าน 
งานแผนที่

อยู ่ ระหว ่ างด� า เนินการจัดฝ ึกอบรม 
ให้กับบุคลากรผู ้ปฏิบัติงาน เนื่องจาก 
ติดสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ 
โรคโควิด 19

3)  การขาดแคลนอัตราก�าลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ  
การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต รวมท้ังการขาดแคลนอัตราก�าลัง 
ในต�าแหน่งที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน เช่น ต�าแหน่งนิติกร

อยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดสรรบุคลากร 
ในต�าแหน่งที่ขาดให้กับ สจป.

4)  บคุลากรประจ�า ได้แก่ ลกูจ้างประจ�า และพนักงานราชการ มค่ีาเฉลีย่อายุ
ที่สูงมากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดสอบบรรจุเพื่อ
สรรหาบุคลากรมาทดแทน เนื่องจาก 
ติดสถานการณ์โรคโควิด 19

5)  การไม่มีสวัสดิการให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า (พนักงานราชการ) และ
เจ้าหน้าทีต่รวจป่า (พนกังานจ้างเหมา) ซึง่เป็นบคุคลท่ีต้องปฏิบตัหิน้าท่ี 
ด้วยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต

ด� า เนินการจัดตั้ งกองทุนสวัสดิการ 
ผู ้พิทักษ์ป่าส�าหรับผู้มีรายได้น้อย และ 
ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
และรักษาทะเล

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  การขาดแคลนยานพาหนะ หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจาก 
มีหน่วยงานปฏิบตับิางแห่งไม่มยีานพาหนะประจ�าหน่วย ส�าหรับหน่วยงาน 
ที่มียานพาหนะ จะพบว่าเสื่อมสภาพ และช�ารุด ท�าให้ไม่สามารถน�าไป
ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูงชัน และยากต่อการเข้าถึง เพราะอาจก่อให้เกิด 
อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ประเภทของยานพาหนะ 
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จ�าเป็นต้องใช้ทั้งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ 
ขับเคลื่อน 4 ล ้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดซ้ือยานพาหนะ  
เพื่ อมาทดแทนในส ่ วน ท่ีช� า รุดและ 
เสื่อมสภาพ ตามงบประมาณที่ ได ้รับ 
การจัดสรร

2)  หน่วยปฏิบัติขาดแคลนครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อใช้ 
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีที่ เข ้าถึงได้ยากล�าบาก วิทยุ ส่ือสาร โทรศัพท์ 
ที่ใช้ระบบปฏิบัติการค้นหาพ้ืนที่บุกรุก เครื่องสนามส�าหรับลาดตระเวน
ระยะไกล/ค้างคืน เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 
(GPS) คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ส�าหรับครุภัณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานอยู่ อย่างเช่น 
คอมพวิเตอร์ หากไม่เสือ่มสภาพหรอืช�ารดุ กไ็ม่สามารถรองรบัโปรแกรม 
ปัจจุบันที่จ�าเป็นต้องใช้ด�าเนินงานได้ 

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดสรร โดรน GPS 
คอมพิวเตอร์แบบพกพา เคร่ืองพิมพ์  
ห มึ ก พิ ม พ ์  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ์ ท่ี ใ ช ้ ใ น 
การประชาสัมพันธ์ ให้กับส�านักจัดการ 
ทรัพยากรป่าไม้ที่  1 - 13 และสาขา 
ทุกสาขา เนื่องจากสถานการณ์การแพร ่
ระบาดของโรคโควิด 19

3)  อาคารบ้านพัก และอาคารส�านักงานมีสภาพช�ารุดทรุดโทรม ส่งผล 
ต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ อาคารส�านักงานของ 
บางหน่วยงาน เป็นส่วนต่อเติมอาคารซึ่งไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้เป็น
ส่วนของอาคารส�านักงานที่เป็นครุภัณฑ์

อยู่ระหว่างด�าเนินการทยอยจัดสรรให้กับ  
สจป. ท่ีของบประมาณและมเีอกสารข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
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กรมป่าไม้

ตารางที่ 81 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  การบูรณาการด ้านข ้อมูลของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
แนวเขตที่ดินของรัฐ เนื่องจาก 
พื้นที่มีการทับซ้อนกับหน่วยงาน
อื่น ๆ

ขอให้กรมป่าไม้เร่งรัดการด�าเนินการ 
เรื่อง one map

อยู ่ ระหว ่างด�า เนินการตรวจการ 
ใช ้ประโยชน์ของพื้นท่ีท้ังหมดว่ามี 
การใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดแล้วบ้าง  
ไม่ว ่าจะเป็นการจัดสรรที่ดินท�ากิน
ให้กับผู ้ยากไร้ คทช. เพื่อให้ข้อมูล
เป็นปัจจุบันมากท่ีสุด และอาจจะมี
การขอปรับลดตัวชี้วัดให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และจ�านวนพื้นที่ 
ในปัจจุบัน รวมทั้งตรวจสอบภาพถ่าย
ทางอากาศเก่ียวกับร่องรอยการท�า 
ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎร

2)  การตรวจสอบการบกุรกุครอบครอง 
พื้นที่ป่า ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ
จากผู้น�าในพื้นที่เท่าที่ควร

แจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานปฏิบัต ิ
ภาคสนามไปร่วมประชมุ/ชีแ้จง ในระดบั 
อ�าเภอ

3)  พื้นที่เป้าหมายในความรับผิดชอบ 
จ�านวนมาก

เร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

4)  พื้นที่จังหวัดนครพนม มีแนวเขต 
ชายแดนติดกับสาธารณรัฐ- 
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว  
ประมาณ 174 กิโลเมตร ท�าให ้
ยากต่อการดูแลรักษาพื้นที่ป่า

ป ฏิ บั ติ ง า น บู ร ณ า ก า ร ร ่ ว ม กั บ 
ส่วนราชการด้านความมั่งคง เช ่น 
ต�ารวจ ทหาร กองอ�านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดท ้องที่
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมจงัหวดัท้องที ่ฝ่ายปกครอง 
ในท ้องที่  และประชาชน ในด ้าน
การหาข่าว เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5)  ปัญหาในการใช้งานระบบติดตาม
การบกุรกุท�าลายป่า โดยเจ้าหน้าที่
ขาดความช�านาญท�าให้ไม่สามารถ 
บันทึกข้อมูลลงในระบบให้เป็น
ปัจจุบันได้

•  จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความเข้าใจ
ในการใช้งานระบบ ฯ

•  สร ้างระบบความปลอดภัยของ 
โปรแกรมให ้ เพิ่มขึ้น  (ก�าหนด 
ระดับชั้นในการเข้าถึงระบบข้อมูล 
เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล)

•  ก�าหนดการกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน

อยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้  
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 คล่ีคลาย จะด�าเนินการ
ทันที

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

6)  การดแูลของกลางทีค่ดสีิน้สดุแล้ว  
โดยเฉพาะไม้ของกลาง 

กรณีไม้ของกลาง ควรน�าไม้ที่คดีถึง 
ที่สิ้นสุดแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางการอนุรกัษ์
ที่แท้จริง

7)  การใช ้ภาษา และช ่องทางใน 
การสื่อสาร (สัญญาณโทรศัพท์ 
อิน เทอร ์ เน็ต)  ในการติดต ่อ 
ประสานงานกับประชาชนในบาง
พื้นที่

วางแผนงาน จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร 
และอปุกรณ์ในการปฏิบตังิานให้พร้อม
ทุกครั้ง ก่อนการเข้าพื้นที่ด�าเนินงาน

8)  ประชาชนไม่สามารถจ�าแนกงาน 
และความรับผิดชอบระหว ่าง 
กรมป่าไม้ กับกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้

ควรมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
ให้มากกว่านี้

9)  ค รุ ภัณฑ ์ที่ ช� า รุ ด ไม ่ ได ้ รับการ 
จ�าหน่ายออก

เร ่งรัดให ้มีการจ�าหน ่ายครุภัณฑ ์ 
ที่ช�ารุดออก เพื่อลดภาระในการดูแล 
และการท�ารายงานที่เกี่ยวข้อง

อยู ่ระหว ่างด�าเนินการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์เพื่อจ�าหน่ายครุภัณฑ์ที่ช�ารุด 
หรือเสื่อมสภาพตามระเบียบพัสดุ  
โดยจัด ให ้มี การตรวจสอบทุกป  ี
งบประมาณ
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กรมป่าไม้

5.2 กิจำกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน 
 ท�ลายทรัพยากรป่าไม้

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับที่ 2 • เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�าเป็น 
    ในการปฏิบัติงาน
 ล�าดับที่ 3 • งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

1)  งบประมาณไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ เนื่องจากจะต้อง 
มีการลาดตระเวนตรวจสอบในการเฝ้าระวังป้องกันรักษาป่า รวมทั้ง 
ในการปฏิบัติงานภาคสนามจ�าเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรมาประจ�าชุด 
เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก 
มีการปรับลดงบประมาณลงจากส�านัก 
งบประมาณ

2)  หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผล 
ให้การปฏิบัติงานขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
การจดัจ้างเจ้าหน้าที ่(TOR) ซึง่ท�าให้การปฏบัิตงิานและการเบกิจ่ายเงนิ 
งบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก
ความล่าช้าจากการโอนงบประมาณ

3)  อัตราค่าจ้างเหมาบุคลากรที่หน่วยงานก�าหนด ต�่ากว่าอัตราค่าครองชีพ 
ในปัจจุบันที่สูง ท�าให้ผู้รับจ้างไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ

อยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดหาสวัสดิการ 
จากหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชน 
ท้ังนี้  ได ้ประสานงานขอรับสวัสดิการ 
จากมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล

ตารางที่ 82 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน  
 ท�าลายทรัพยากรป่าไม้

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นบุคล�กร

1)  อัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ  
เนือ่งจากพืน้ทีป่่าภายใต้การดแูลรกัษาของกรมป่าไม้มพีืน้ทีค่่อนข้างมาก  
เม่ือเทยีบอตัราส่วนแล้ว เจ้าหน้าที ่1 คน จะต้องดแูลพืน้ทีป่่าหลายพนัไร่  
อีกทั้งต้องปฏิบัติภารกิจหลายหน้าที่  และต้องประจ�าหลายฝ่าย  
มีบางรายต้องปฏิบัติหน้าที่ประจ�าในภาคสนามด้วย ซึ่งงานที่เจ้าหน้าที ่
ต ้ องปฏิบั ติ ไม ่ ไ ด ้ มี เพี ยงแค ่การลงพื้ นที่ เพื่ อตรวจสอบหรื อ 
การลาดตระเวนเท่านั้น ยังมีในเรื่องของการด�าเนินการด้านเอกสาร  
การจัดท�าบันทึกจับกุม การรายงานผลทางคดีต่อผู ้บังคับบัญชา  
และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง จึงส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า การด�าเนินงาน 
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายลดอัตราก�าลังของ 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐทุกปี ท�าให้อัตราส่วน
ของเจ้าหน้าที่ต่อพื้นที่ที่ต้องก�ากับดูแล 
ไม่สอดคล้องกัน

2)  บุคลากรขาดความรู ้  ความเข ้าใจ และทักษะที่จ�าเป ็นต้องใช ้ ใน 
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านกฎหมายป่าไม้ ด้านการจัดท�าข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ หรือด้านงานแผนที่

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดโครงการอบรม 
ให ้ ความรู ้ แก ่ บุ คลากร  เ น่ื อ งจาก 
ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19

3)  การขาดแคลนอัตราก�าลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ 
การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

อยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดสรรบุคลากร 
ในต�าแหน่งที่ขาดให้กับ สจป.

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ครุภัณฑ์ ได้แก่ อาวุธปืน อากาศยานไร้คนขับ กล้อง Camera Trap  
คอมพวิเตอร์แบบตัง้โต๊ะ คอมพวิเตอร์แบบพกพาพร้อมอปุกรณ์ อปุกรณ์ 
สื่อสารในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และเครื่องหาพิกัด 
ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) เสื่อมสภาพ ช�ารุด และ 
ไม่เพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน ทัง้นี ้เนือ่งจากสภาพพ้ืนทีท่ี่ต้องรบัผดิชอบ 
มขีนาดใหญ่ ความยากล�าบากทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิานมหีลายประเดน็
ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ที่ไม่สะดวกสบายต่อการท�างาน สัมภาระที่ต้อง
แบกเพ่ือเดินลาดตระเวน ซึ่งมีน�้าหนักที่ค่อนข้างมาก อาหารการกินท่ี 
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเหล่านี้  จึงเป็นข้อจ�ากัดที่ส�าคัญใน 
การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าท่ี ประกอบกบัในปัจจบุนัการบกุรกุท�าลายป่า 
ของกลุ่มนายทุน ผู้มีอิทธิผล มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในรูปแบบใหม่ 
ที่ยากต่อการตรวจสอบและการติดตาม ดังนั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ  ใน 
การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีจ่งึมคีวามจ�าเป็นและต้องทนัสมยั เช่น การใช้
อากาศยานไร้คนขบัในการบนิตรวจสอบพืน้ที ่การใช้กล้อง Camera Trap 
ในการจับภาพกลุ่มขบวนการลักลอบเข้าพื้นที่ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้ 
จะช่วยลดภาระหน้าที่  และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานภาคพื้นที่ และลดความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ

อยู่ระหว่างด�าเนินการการจัดส่งครุภัณฑ์ 
แต่มีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

2)  การขาดแคลนยานพาหนะ หรือมียานพาหนะไม ่ เพียงพอต ่อ 
การปฏิบัติงาน เนื่องจากมีหน่วยงานปฏิบัติบางแห่งไม่มียานพาหนะ 
ประจ�าหน่วย ส�าหรับหน่วยงานที่มียานพาหนะ จะพบว่าเสื่อมสภาพ  
ช�ารุด และไม่เหมาะสมในการใช้งานกับสภาพพื้นที่

อยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดส่งครุภัณฑ์  
แต ่มี ข ้อจ� ากัด เกี่ ยวกับสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
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กรมป่าไม้

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1  การด�าเนินงานหยุดย้ังการท�าลาย 
ป ่ าคงสภาพและยึ ด คืนพื้ นที่ 
ป่าถูกบุกรุกมีผลการด�าเนินงาน 
ต�่ากว่าพื้นที่เป้าหมายที่ก�าหนด  
เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายดังกล่าว 
ได ้ถูกก�าหนดจากการรายงาน 
ผลการจับกุมด�าเนินคดี แต่เมื่อ 
ลงพื้นท่ีปฏิบัติงานพบว่า พื้นที่ 
บางส่วนเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 
ทางที่ดิน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง พ้ืนที่บางส่วนอยู่ใน
โครงการ คทช. หรือเป็นพื้นที่ 
ส.ป.ก. และทีร่าชพสัด ุประกอบกบั 
ปัจจุบันไม่ค่อยพบการบุกรุกพื้นที่
ป ่าในพื้นที่ รับผิดชอบ จึงท�าให้
ไม ่สามารถด�าเนินการได ้ตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนด

•  การก�าหนดเป้าหมายทวงคืนผืนป่า  
ควรให้ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  
ผู ้รับผิดชอบในพื้นที่ เสนอเป้าหมาย 
ในการทวงคืนผืนป ่า ให ้กรมป ่า ไม  ้
พิจารณา

•  ขอให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
เบื้องต ้นในช้ันหนึ่งก ่อน เนื่องจาก 
การเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงพบว่า 
เป ็นพื้นที่ที่มี เอกสารสิทธิ์ทางที่ดิน 
ท�าให้ไม่สามารถจับกุมด�าเนินคดีได้ตาม 
เป้าหมาย

•  ปรับลดพื้นที่เป้าหมายให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

•  ให ้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีแจ้ง 
แนวเขตที่ชัดเจนให้กับชุมชนทราบ

•  เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหา 
เกี่ยวกับราษฎรในพื้นที่ป ่าอยู ่หลาย
แนวทาง เห็นสมควรยกเลิกการติดตาม
ตัวชี้วัด

•  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ  
ในการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าไม้

อยู ่ระหว่างด�าเนินการขอเสนอ 
ปรับลดเป้าหมายในการทวงคืน
ผืนป่า

2)  การด�าเนินการทางคดีใช้ระยะเวลา 
ค่อนข้างมาก เนือ่งจากกระบวนการ 
ด้านระเบียบและข้อกฎหมายของ 
แต่ละหน่วยงาน

มีการติดตามข้ันตอนการด�าเนินการต่าง ๆ  
อย่างใกล้ชิด

3)  การตรวจสอบผู ้กระท�าผิดว ่า 
เป็นกลุ ่มนายทุน หรือผู ้ยากไร้  
ด้วยรายละเอียดและเอกสารที่
ค ่อนข้างมากท�าให้ต้องใช้เวลา
ในการตรวจสอบ (มีการน�าเอา
ราษฎรในพื้ นที่ มา เป ็นนอมิ นี 
แก่กลุ่มนายทุน)

ตรวจสอบจากหลักฐานและเอกสาร
ประกอบโดยละเอียด

ตารางที่ 83 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม
ปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ท�าลายทรัพยากรป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

4)  การด�าเนนิคดต่ีอผูย้ากไร้ เป็นเรือ่ง
ที่ละเอียดอ่อน จึงมีความจ�าเป็นที่ 
จะต้องใช้เวลาในการท�าความเข้าใจ
กับประชาชน

ท�าความเข้าใจกบัราษฎรในพืน้ที ่ซึง่ปัจจบุนั
มีการช่วยเหลือราษฎรในรูปแบบแปลงรวม 
(คทช.) ตามนโยบายการจัดท่ีดินท�ากิน 
ให้ชุมชนของคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ โดยการจัดที่ท�ากินให้กับประชาชน
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ คทช. ก�าหนด  
เพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าได้ และไม่ให ้
เกิดการบุกรุกเพื่อหาที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม

5)  กรณีการปรับเปล่ียนบุคลากร  
ส่งผลให้การด�าเนินงานขาดความ
ต ่อเ น่ือง และเกิดความล ่าช ้า 
เนื่องจากคนที่เข้ามาท�างานแทน
ไม ่มีความรู ้ความเข ้าใจในงาน 
ที่มารับผิดชอบแทน

กรมป่าไม้ต้องก�าหนดแนวทางการปรับ 
เปล่ียนบุคลากรให้ชัดเจนว่า ต้องให้ผู ้รับ
ผิดชอบงานคนเดิมท�าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง  
โดยการถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู ้
ให้ผู้ที่เข้ามารับงานคนใหม่

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้  
เนื่องจากข้าราชการท่ีเข้ามารับ 
ต�าแหน่งใหม่ขาดความช�านาญ 
ในการปฏิบัติงาน

6)  เส้นทางในการเข้าพื้นที่ส่วนใหญ ่
เป็นเส้นทางที่ทุรกันดาร

แจ้งขอความร่วมมอืในการปรบัปรุงเส้นทาง 
ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

7)  ด้านการข่าว ขาดแหล่งข่าว สร้างเครอืข่ายหรอืแหล่งข่าวในพืน้ทีใ่ห้คอย
แจ้งข่าว

8)  พื้นที่จังหวัดนครพนม มีแนวเขต 
ชายแดนติดกับสาธารณรัฐ-
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว  
ประมาณ 174 กิโลเมตร ท�าให ้
ยากต่อการดูแลรักษาพื้นที่ป่า

การปฏบิตังิานบรูณาการร่วมกบัส่วนราชการ 
ด ้านความม่ังคง เช ่น ต�ารวจ ทหาร  
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จงัหวดัท้องที ่ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมจงัหวดัท้องท่ี ฝ่ายปกครอง
ในท้องที่ และประชาชน ในด้านการหาข่าว  
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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กรมป่าไม้

5.3 กิจำกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจำากพระราชด�ริ  
 (ปลูกไม้ใช้สอย)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับท่ี 2 • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน
 ล�าดับที่ 3 • ไม่มียานพาหนะส�าหรับการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

หน่วยปฏิบัติงานได้รับงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานจากหน่วยงาน 
ส่วนกลางส�านักโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษล่าช้า ส่งผลให้ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่สามารถด�าเนินการได้เนื่องจากขาดความชัดเจน 
ด้านการปฏิบัติงาน ส่งผลท�าให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกิดความล่าช้า
ท�าให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับ

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดย 
ประสานงานด ้านการปฏิบัติงานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการ 
เบิกจ่ายอย่างทันทีเมื่องบประมาณและ
แผนปฏิบัติงานออกจากส�านักโครงการ
พระราชด�ารแิละกจิการพเิศษ หน่วยปฏบิตัิ
สามารถปฏิบัติงานและเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ

ด้�นบุคล�กร

อตัราก�าลงัของบคุลากรไม่สอดคล้องกบัปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบ เช่น กรณี 
การปลูกไม้ใช้สอย จ�านวน 200 ไร่ แต่มีข้าราชการที่รับผิดชอบ จ�านวน 1 คน  
ประกอบกับ ข้าราชการ 1 คน ยังต้องปฏิบัติงานหลายหน่วย นอกจากนี้  
ยังได้รับแผนปฏิบัติงานจากส่วนกลางล่าช ้าในขณะที่มีระยะเวลาใน 
การปฏิบัติงานจ�ากัด จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ และ
กระทบต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว ดังนั้น กรมป่าไม้ควรจะสนับสนุนงบ
ประมาณในการจ้างพนกังานจ้างเหมาบรกิาร หรอืพนกังานราชการเพ่ือปฏบิตัิ
งานประจ�าโครงการ ฯ ในการรวบรวมข้อมูลหน่วยงานธุรการ และงานอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดสรรบุคลากรที่
มีน้อยให้เหมาะสมกับปริมาณของงาน 
สามารถรับผิดชอบงานได้ทัน อาจจะ 
ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ตารางที่ 84 แสดงปัญหาอปุสรรคพืน้ฐานของกิจกรรมโครงการพฒันาป่าไม้อนัเนือ่งมาจาก 
 พระราชด�าริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ครุภัณฑ์ยานพาหนะขาดแคลนในบางหน่วยปฏิบัติ หรือมียานพาหนะ
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเสื่อมสภาพและช�ารุด รวมทั้ง
ประเภทยานพาหนะที่มีอยู่ไม่เหมาะสมส�าหรับการน�าไปใช้ในพ้ืนที่ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการบางรายที่ยากต่อการเข้าถึง ดังนั้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ และอ�านวย 
ความสะดวกต่อการให้บริการประชาชน จึงจ�าเป็นต้องใช้ยานพาหนะ
ประเภทรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ในการปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่างด�าเนินการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อจัดซื้อยานพาหนะใช้ 
ในการปฏิบัติงานและงบประมาณใน 
การซ่อมแซมรถที่มีอยู่ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น  
ทั้งนี้  ส�านักโครงการพระราชด�าริและ 
กิจการพิเศษได้จัดสรรงบประมาณและ 
ยานพาหนะให้บางหน่วยที่มีความจ�าเป็น 
ต้องใช้ไปบางส่วนแล้ว

2)  การขาดแคลนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข ้อมูลผลการ 
ด�าเนินงาน

ได ้ด�าเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร ์มา 
บางส่วนแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานที่รวดเร็ว

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  พื้นที่ที่เข ้าร่วมโครงการประสบ
ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�า้ช่วง 
ฤดูแล้ง

•  ใช้ระบบน�้าหยดจากขวดพลาสติกเหลือใช้ 
เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน�้า

•  วางแผนการใช้น�า้ในพืน้ทีท่ีเ่ข้าร่วมโครงการ ฯ
•  คั ด เลื อกพันธุ ์ ไ ม ้ ท่ี มีความอดทนต ่อ 

ความแห ้งแล ้ง  และให ้ เหมาะสมกับ 
สภาพภูมิประเทศ

2)  ช้างป่าเข้ามาบกุรกุ ท�าลายในแปลง
ปลูกป่า

ปรับปรุงแหล่งน�้า แหล่งอาหาร ขุดคูกันช้าง  
ในพื้นที่ท่ีอยู ่ในเขตป่า แทนที่พื้นที่ปลูกไม้
ใช้สอย

3)  เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID - 19)  
ในพ้ืนที่  ท�าให ้ เกิดความล่าช ้า 
ในการปฏิบัติงาน

เว้นระยะห่าง ลดจ�านวนผู ้ปฏิบัติงาน เพื่อ 
กระจายความเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลให้เกิด 
การระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID - 19)

ตารางที่ 85 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
 โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
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5.4 กจิำกรรมปลกูป่าในพ้ืนท่ีโครงการฟ้ืนฟปู่าตามมาตรา 25 
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

5.5 กิจำกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด�ริ 
 สมเด็จำพระกนิษฐาธิราชเจำ้า กรมสมเด็จำพระเทพรัตน-
 ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ปัญหาทีต้่องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดบัแรก เพือ่เตรยีมความพร้อม 
ส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป ไม่สามารถจัดล�าดับความส�าคัญ 
ของปัญหาเร ่งด ่วนได้ เน่ืองจากไม่ได ้ รับรายงานปัญหาอุปสรรค 
พื้นฐาน และปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไข

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับที่ 1 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับที่ 2 • หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า
   • การไม ่ ได ้ รับความร ่วมมือจากหน่วยงาน เช ่น  
    การประสานข้อมลูระหว่างหน่วยงาน การให้ค�าแนะน�า 
    หรือปรึกษาต่าง ๆ
 ล�าดับที่ 3 • การเลื่อนระดับของบุคลากรในสายงานสนับสนุน
   • ไม่มียานพาหนะส�าหรับการปฏิบัติงาน
   • ไม่มคีรุภณัฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ส�าหรับการปฏิบติังาน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางส�านักโครงการ 
พระราชด�าริและกิจการพิเศษล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาด 
ความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ�าโครงการ ซึ่งท�าให้ 
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน

แก้ไขป ัญหาแล้วเสร็จ โดยการประสาน 
หน่วยงานและส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า เพื่อ
พร้อมปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วน 
ภายในปีงบประมาณ

ด้�นบุคล�กร

อัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ  
เน่ืองจากการด�าเนินงานสร้างป่าสร้างรายได้จ�านวน 3,000 ไร่ จะม ี
ข้าราชการเพียงไม่กี่คนท�างานร่วมกับลูกจ้างท่ีท�าสัญญาจ้างกับ 
กรมป่าไม้แบบปีต่อปี ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 
ซึ่งอาจกระทบต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว

อ ยู ่ ร ะ ห ว ่ า ง ด� า เ นิ น ก า ร ร อ ก า ร ไ ด ้ รั บ 
การสนับสนุนของกรมป่าไม้

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่เหมาะสมกับ 
สภาพพื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยปฏิบัติ 
ได้รับการจัดสรรเพียงรถจักรยานยนต์เพียง 2 คัน ในขณะที่ 
การขนส่งกล้าไม้และการติดตามแปลงปลูก ณ พื้นที่ของผู้เข้าร่วม 
โครงการบางรายยากต่อการเข้าถงึ ซึง่จ�าเป็นต้องใช้รถยนต์ประเภท 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ)

อยู ่ระหว ่างด�าเนินการขอรับการจัดสรร 
งบประมาณ เพื่อจัดซ้ือยานพาหนะใช ้ ใน 
การปฏิบตังิานและงบประมาณในการซ่อมแซม 
รถท่ีมอียู่ให้ใช้งานได้ดยีิง่ข้ึน ท้ังนี ้ส�านกัโครงการ 
พระราชด�า ริและกิจการพิ เศษได ้จัดสรร 
งบประมาณและยานพาหนะให้บางหน่วย 
ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ไปบางส่วนแล้ว

2)  การขาดแคลนครุภัณฑ ์คอมพิวเตอร ์ ในการจัดเก็บข ้อมูล 
ผลการด�าเนินงาน

ได้ด�าเนินการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์มาบางส่วน 
แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ที่รวดเร็ว

ตารางที่ 86 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
 ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
 สยามบรมราชกุมารี

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

พืน้ทีท่ีเ่ข้าร่วมโครงการประสบปัญหา 
การขาดแคลนแหล่งน�้าช่วงฤดูแล้ง

•  ใช้ระบบน�้าหยดจากขวดพลาสติกเหลือใช้  
เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน�้า

•  วางแผนการใช้น�า้ในพืน้ทีท่ีเ่ข้าร่วมโครงการ ฯ
•  คั ด เลื อกพันธุ ์ ไ ม ้ ที่ มี ความอดทนต ่ อ 

ความแห้งแล้ง และให้เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศ

ตารางที่ 87 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
 โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

5.6 กิจำกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับที่ 2 • ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช�ารุด  
    และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
   • หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า
 ล�าดับท่ี 3 • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน
   • ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
    ที่ปฏิบัติ

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง
ล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้ 
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยส�านักส่งเสริมการปลูกป่า 
ได้เร่งรัดด�าเนินการจัดท�าแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินโดยเร่งด่วน แต่เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัด
เป็นจ�านวนมาก จึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ชื่อหน่วยงาน พื้นท่ีด�าเนินงาน รวมท้ังงบประมาณที่ได้
รับจัดสรรก่อนจัดส่งแผนงานดังกล่าวให้ส�านักพื้นที่ทาง  
Line Application เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณได้ทัน 
ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน ท�าให้หน่วยปฏิบัติ 
ได้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด

ตารางที่ 88 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศ
 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นบุคล�กร

1)  อัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ที่รับผิดชอบ เนื่องจากการด�าเนินงานปลูกป่าท่ัวไป  
จ�านวน 2,800 ไร่ มีข้าราชการที่รับผิดชอบ จ�านวน  
9 คน โดยที่ไม่มีพนักงานจ้างเหมาบริการที่ท�าสัญญา 
กับกรมป่าไม้ช่วยในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ปริมาณงาน 
กับจ�านวนบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบจึงไม่สอดคล้อง 
อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นงบลงทุน ไม่สามารถใช้จัดจ้าง 
พนกังานจ้างเหมาบรกิารมาช่วยเหลอืการปฏิบตังิานได้  
ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว

ยังไม่ด�าเนินการแก้ไข เน่ืองจากกรมป่าไม้ได้ด�าเนินการ 
จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกในการปลูกป่าและ
บ�ารงุป่าโดยใช้งบลงทนุ ซ่ึงไม่สามารถใช้ในการจ้างพนักงาน
จ้างเหมาบริการมาช่วยปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ มีแนวทาง 
การแก้ไขโดยส�านักส่งเสรมิการปลูกป่าได้จดัตัง้งบประมาณ 
(งบด�าเนินงาน) เพ่ือจัดสรรให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ทุกปีงบประมาณ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากส�านัก 
งบประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ

2)  บคุลากรทีป่ฏบิตังิานมอีายคุ่อนข้างมาก ขาดความคล่องตวั 
และไม่มีทักษะ

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยมอบหมายงานให้เหมาะสม 
กับความรู้ความสามารถ และส่งบุคลากรท่ียังขาดทักษะ 
ในการปฏิบัตงิานเข้ารับการอบรมตามท่ีกรมป่าไม้จดัอบรม 
ท�าให้บุคลากรมีประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ยานพาหนะไม ่ เพียงพอต ่อการปฏิบั ติงาน และ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของผู ้เข้าร่วมโครงการ 
เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานได้รับการจัดสรรรถยนต์
เพียง 1 คัน ในขณะที่การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
แปลงปลูกป่ามีจ�านวนมาก และมีพื้นท่ีท่ียากแก ่
การเข ้าถึง ซึ่งจ�าเป ็นต้องใช ้ยานพาหนะประเภท 
ขบัเคล่ือน 4 ล้อ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิาน 
ของเจ้าหน้าที่

อยู ่ระหว่างด�าเนินการขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์

2)  ขาดแคลนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ด้านไอที อยู ่ระหว่างด�าเนินการขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

พื้นที่ด�าเนินโครงการประสบปัญหา
ภัยแล้ง ขาดแคลนน�้า เนื่องจาก 
ฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
ปริมาณน�้าฝนน้อย ส่งผลให้พื้นท่ี
แห้งแล้ง หน้าดินแข็ง ต้นไม้โตช้า

•  คั ด เลื อกพั น ธุ ์ ไ ม ้ ที่ มี ค ว าม คงทนต ่ อ 
ค ว า ม แ ห ้ ง แ ล ้ ง  แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ 
สภาพภูมิประเทศบริเวณนั้น เช่น ต้นพะยูง 
ประดู่ป่า ไผ่ เป็นต้น

•  วางแผนการใช้น�้าในพื้นที่ที่ด�าเนินโครงการ 
เช่น การใช้รถขนน�้า

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดย 
คัด เลือกชนิดพันธุ ์ ไม ้ ท่ีทน
แล้งได้ดี และเหมาะกับสภาพ 
ภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ เพื่อ
ปลูกซ่อม ท�าให้ต้นไม้มีอัตรา 
การรอดตายเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 89 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนนิงานและแนวทางการแก้ไขของกจิกรรมฟ้ืนฟ ู
 ระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
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กรมป่าไม้

5.7 กิจำกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเหนือ)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับที่ 2 • การไม ่ ได ้รับความร ่วมมือจากหน ่วยงาน เช ่น  
    การประสานข้อมลูระหว่างหน่วยงาน การให้ค�าแนะน�า 
    หรือปรึกษาต่าง ๆ
   • หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า
 ล�าดับที่ 3 • การเลื่อนระดับของบุคลากรในสายงานสนับสนุน
   • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน
   • ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
    ที่ปฏิบัติ

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

หน่วยงานปฏบิตัไิด้รบังบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง
ล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้ 
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยส�านักส่งเสริมการปลูกป่า 
ได้เร่งรัดด�าเนินการจัดท�าแผนการปฏิบัติงานและแผน 
การใช้จ่ายเงินโดยเร่งด่วน แต่เนื่องจากมีหน่วยงาน 
ในสังกดัเป็นจ�านวนมาก จงึต้องมกีารตรวจสอบความถกูต้อง 
ของชื่อหน่วยงาน พื้นท่ีด�าเนินงาน รวมท้ังงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรก่อนจัดส่งแผนงานดังกล่าวให้ส�านักพื้นท่ี
ทาง Line Application เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณ 
ได้ทันตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน ท�าให้หน่วยปฏิบัติ
ได้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดแล้ว

ตารางที่ 90 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 (ภาคเหนือ)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นบุคล�กร

อัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ที่รับผิดชอบ เนื่องจากการด�าเนินงานปลูกป่าทั่วไป จ�านวน 
1,200 ไร่ มีข้าราชการที่รับผิดชอบ จ�านวน 2 คน โดยไม่มี 
พนักงานจ้างเหมาบริการท่ีท�าสัญญากับกรมป่าไม้ ช่วยใน 
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นงบลงทุนที่มีอัตราราคาต่อหน่วย
ชัดเจน ไม่สามารถใช้จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 
มาช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้

ยังไม่ด�าเนินการแก้ไข เน่ืองจากกรมป่าไม้ได้ด�าเนินการ 
จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกในการปลูกป่าและ
บ�ารงุป่าโดยใช้งบลงทนุ ซ่ึงไม่สามารถใช้ในการจ้างพนักงาน
จ้างเหมาบริการมาช่วยปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ มีแนวทาง 
การแก้ไขโดยส�านักส่งเสรมิการปลูกป่าได้จดัตัง้งบประมาณ 
(งบด�าเนินงาน) เพ่ือจัดสรรให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ทุกปีงบประมาณ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากส�านัก 
งบประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ยานพาหนะไม่เพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน และไม่สอดคล้อง
กับสภาพพื้นท่ีของผู้เข้าร่วมโครงการ เพราะในปัจจุบัน 
หน่วยงานได้รับการจัดสรรรถยนต์เพียง 1 คัน ในขณะที่
การติดตามผลการปฏิบัติงานแปลงปลูกป่ามีจ�านวนมาก  
ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่ เข ้าถึงยาก ซึ่งจ�าเป ็นต้องใช ้ 
ยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ

อยู ่ระหว่างด�าเนินการขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

พื้นที่เดิมบางพื้นที่ไม่สามารถด�าเนินการ 
กจิกรรมปลูกป่าทัว่ไปและปลกูป่าใช้สอยได้  
เน่ืองจากการลงส�ารวจพ้ืนทีเ่พือ่ด�าเนนิการ 
ในปี 2564 แล้ว เกิดความคลาดเคล่ือน
และพ้ืนท่ีบางแปลงทับซ ้อนกับพื้นที ่
ป่าชุมชนและพื้นที่ปลูกป่าเดิม

ลงพื้นที่เพ่ือปรับแผนที่และ
หาพื้นที่ด�าเนินการใหม่

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยส�านักส่งเสริม
การปลูกป่า ขออนุมัติเปล่ียนแปลงพื้นที่
ด�าเนินการ และเปล่ียนหน่วยปฏิบัติใหม ่
ให้สอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติ ตามหนังสือ
ส�านักส ่งเสริมการปลูกป ่า ด ่วนที่สุด  
ที่ 1608.3/733 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564  
ท�าให้ผลการด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีก�าหนด

พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหา
ภัยแล้ง

คัดเลือกพันธุ ์ ไม ้ที่ มีความ
อดทนต ่อความแห ้งแล ้ง 
และให ้เหมาะสมกับสภาพ 
ภูมิประเทศ

ตารางที่ 91 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนนิงานและแนวทางการแก้ไขของกจิกรรมฟ้ืนฟ ู
 ป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเหนือ)
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กรมป่าไม้

5.8 กิจำกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับที่ 1 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับที่ 2 • หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 ล�าดับที่ 3 • หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเน่ือง (เป็นงวด)  
    ซ่ึงส่งผลให้การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะ 
    เวลาที่ก�าหนด
   • การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การ 
    ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้ค�าแนะน�า 
    หรือปรึกษาต่าง ๆ

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

1)  ขาดงบประมาณในการด�าเนินการส�ารวจและติดตามผลการด�าเนินงาน 
ของโครงการ ฯ

2)  หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางส�านักโครงการ
พระราชด�าริและกิจการพิเศษล่าช ้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาด 
ความต่อเน่ือง โดยเฉพาะการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ�าโครงการ ซ่ึงท�าให ้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด

แก ้ ไขป ัญหาแล ้วเสร็จ  โดยจัดจ ้าง 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าโครงการให้ปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปตาม 
แผนปฏิบัติงาน

ด้�นบุคล�กร

อตัราก�าลงัของบคุลากรไม่สอดคล้องกบัปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบ เนือ่งจาก
การด�าเนินงานสร้างป่าสร้างรายได้จ�านวน 8,500 ไร่ จะมีข้าราชการ 
ที่รับผิดชอบ จ�านวน 25 คน ซึ่งแต่ละคนต้องท�างานหลายหน้าที่ ท�างาน 
ร่วมกับพนักงานจ้างเหมาบริการที่ท�าสัญญาจ้างกับกรมป่าไม้แบบปีต่อปี  
ดังนั้น ปริมาณงานกับจ�านวนบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบจึงไม่สอดคล้อง 
อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยให้เจ้าหน้าท่ี 
ปฏบิตังิานนอกเวลาและในวันหยดุราชการ 
ท�า ให ้ผลการปฏิบัติ งานเป ็นไปตาม 
แผนการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 92 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และเครื่อง 
หาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ช�ารุด เสื่อมสภาพ 
และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ยังไม่ด�าเนินการแก้ไข เนื่องจากไม่ได้รับ
งบประมาณในการจัดซื้อ ทั้งนี้ มีแนวทาง
การแก้ไขโดยจัดท�าค�าของบประมาณ 
เพื่อการจัดซื้อ

2)  ขาดแคลนยานพาหนะในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
ของผู้เข้าร่วมโครงการบางรายที่ยากต่อการเข้าถึง อย่างเช่น รถยนต์ 
ประเภทขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รวมทั้งยังขาดแคลน 
คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลผลการด�าเนินงาน

ยังไม่ด�าเนินการแก้ไข เนื่องจากไม่ได้รับ 
งบประมาณ ทั้งนี้ มีแนวทางการแก้ไขโดย
ให้จัดท�าค�าของบประมาณในการจัดซื้อ
ยานพาหนะ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  แผนการด�าเนนิงานไม่ต่อเนือ่งในแต่ละปี  
ท�าให้ผลการด�าเนินงานไม่ประสบผล
ส�าเร็จเท่าที่ควร และไม่สามารถจัดหา
แหล่งรับซื้อผลผลิตให้แก่ผู ้เข ้าร ่วม 
โครงการได้

จัดท�าแผนงบประมาณต่อเนื่อง 3 - 5 ปี

2)  พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหา 
การขาดแคลนแหล่งน�้าช่วงฤดูแล้ง

•  ใช ้ระบบน�้าหยดจากขวดพลาสติก
เหลอืใช้ เพือ่ลดปัญหาการขาดแคลนน�า้

•  วางแผนการใช้น�้าในพื้นที่ที่เข้าร่วม
โครงการ ฯ

•  คัดเลือกพันธุ ์ไม้ที่มีความอดทนต่อ
ความแห้งแล้ง และให้เหมาะสมกับ 
สภาพภูมิประเทศ

ตารางที่ 93 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
 สร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ)

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

5.9 กิจำกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับที่ 2 • ยานพาหนะทีไ่ด้รบัการจัดสรร ไม่เหมาะสมกบัภารกจิ 
    ที่ปฏิบัติ
 ล�าดับที่ 3 • หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า
   • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางส�านักโครงการ
พระราชด�าริและกิจการพิเศษล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัจ้างเจ้าหน้าทีป่ระจ�าโครงการ ซึง่ท�าให้การปฏบิตังิาน 
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยเร่งด�าเนนิการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน
ท่ีก�าหนดและหลักการสัญญา ท�าให้
สามารถด�าเนินการแล ้วเสร็จตาม 
แผนงานที่ได้รับ

ด้�นบุคล�กร

อตัราก�าลังของบคุลากร (ข้าราชการ) ไม่สอดคล้องกบัปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ  
เนื่องจากการด�าเนินงานสร้างป่าสร้างรายได้ จ�านวน 1,500 ไร่ จะมีข้าราชการ
ที่รับผิดชอบ จ�านวน 5 คน ต้องท�างานร่วมกับพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ที่ท�าสัญญาจ้างกับกรมป่าไม้แบบปีต่อปี ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความ 
ต่อเนื่อง และไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ซึ่งอาจกระทบต่อ
การปฏิบัติงานในระยะยาว

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยก�าชับให ้
หน่วยงานด�าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่
คนเดิมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นได้แล้ว

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ขาดแคลนยานพาหนะในการปฏบิตังิาน เนือ่งจากปัจจบัุนหน่วยปฏบิตัไิม่ได้รบั
การจัดสรรยานพาหนะ ในขณะที่การขนส่งกล้าไม้ และการติดตามแปลงปลูก 
ณ พืน้ทีข่องผูเ้ข้าร่วมโครงการบางรายทีย่ากต่อการเข้าถงึ จ�าเป็นต้องใช้รถยนต์ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีโ่ครงการ และอ�านวยความสะดวกต่อการให้บรกิาร
ประชาชน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก 
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของ
การจัดซื้อยานพาหนะ

ตารางที่ 94 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 
 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  พื้นที่ที่เข ้าร่วมโครงการประสบ
ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�า้ช่วง
ฤดูแล้ง

•  ใช้ระบบน�า้หยดจากขวดพลาสตกิเหลอืใช้ 
เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน�้า

•  ให้หน่วยงานของรัฐ เพิ่มแหล่งน�้า โดย
เจาะน�้าบาดาล หรือท�าคลองส่งน�้าเข้า
พื้นที่

•  คัดเลือกพันธุ ์ ไม ้ ท่ีมีความอดทนต ่อ 
ความแห้งแล้ง และให้เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศ

•  วางแผนการใช ้น�้ า ในพ้ืนที่ ท่ี เข ้าร ่วม
โครงการ ฯ

2)  จากสถานการณ์โรคโควดิ - 19 ท�าให้ 
จั งหวัดนครพนมมีมาตรการ 
การเข้าออกพื้นที่เข้มงวด ซึ่งท�าให้
เกิดความล่าช้าและจ�าเป็นต้อง
เลื่อนการออกไปศึกษาดูงาน

จัด รูปแบบในการออกไปศึกษาดู งาน 
ในรูปแบบอ่ืน ๆ  เช่น แบ่งจัดศึกษาดูงาน 
เป็นกลุ่มย่อยออกไปศึกษาดูงานทีละชุด

ตารางที่ 95 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
 สร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

5.10 กิจำกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคใต้)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป ไม่สามารถจัดล�าดับ
ความส�าคัญของปัญหาเร่งด่วนได้ เนื่องจากไม่ได้รับรายงานปัญหา

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา  
ปัญหาอปุสรรคพืน้ฐานของกจิกรรมฟ้ืนฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขยีว (ภาคใต้)  
ไม่ได้รับรายงานปัญหา

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

หัวหน้าสวนป่าบางขนุนรายงานว่า 
พื้นที่สวนป่าเป็นป่าดิบชื้น ฝนตก 
เกือบทั้งปี ในพื้นที่ไม่มีปัญหาไฟป่า 
และมีการดูแลเฝ้าระวังจากหน่วยงาน
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
จึงไม่ได้ด�าเนินการจัดท�าแนวกันไฟ  
ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ แ ผ น 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ก�าหนดไว้

•  ขอส่งคืนงบประมาณแนวกันไฟ 
30 กิโลเมตร/154,200 บาท  
เพื่อกรมป่าไม้น�าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อื่น ๆ

•  ขอปรับเปลี่ยนงบ ฯ ส่วนนี้เพื่อ 
ซ่อมทางตรวจการของสวนป่า

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยส�านักส่งเสริม
การปลูกป่า ขอคืนงบประมาณแผนงาน 
บรูณาการพฒันาพืน้ทีร่ะดบัภาค กจิกรรม 
จัดท�าแนวกันไฟ จังหวัดภูเก็ต ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ
ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่  
ทส 1608.3/864 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 
2564

ตารางที่ 96 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
 ฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคใต้)

5.11 กิจำกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจำ

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับที่ 2 • ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช�ารุด  
    และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
   • ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และ 
    เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
   • เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
 ล�าดับท่ี 3 • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน
   • การก�าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 
    โครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและ 
    การปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย
   • การขาดแคลนแหล่งน�้าในช่วงฤดูแล้ง
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ตารางที่ 97 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูก 
 ไม้เศรษฐกิจ

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

งบประมาณไม่เพยีงพอต่อการปฏิบตังิาน และไม่สอดคล้อง
กับปริมาณงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะงบด�าเนินงานที่ใช้
ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกล้าไม้ให้กับเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ และงบด�าเนินงานส�าหรับการส�ารวจ 
ความพึงพอใจของผู ้ เข ้าร ่วมโครงการและติดตามผล 
การด�าเนินโครงการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับจ�านวนพื้นที่ 
และความยากต่อการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี ้
ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอส�าหรับซ่อมบ�ารุงรถราชการ

แก้ไขปัญหาแล้วเสรจ็ โดยด�าเนนิการจดัท�าค�าของบด�าเนินงาน 
เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบด�าเนินงาน 
น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนือ่งจากรฐับาลมนีโยบาย 
ในภาพรวมที่จะปรับลดงบประมาณงบด�าเนินงานของ 
ทกุส่วนราชการลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อย 
ร้อยละ 20 จึงท�าให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม 
แต่อย่างใด

ด้�นบุคล�กร

อัตราก�าลังของบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที ่
รับผิดชอบ เนื่องจากการด�าเนินงานโครงการสนับสนุน 
การปลูกไม้เศรษฐกิจปีที่ 1 จ�านวน 3,500 ไร่ มีข้าราชการ 
ที่รับผิดชอบ จ�านวน 1 คน ท�างานร่วมกับพนักงานราชการ  
ในขณะที่งานของส่วนส่งเสริมการปลูกป ่ามีภารกิจ 
หลายด้าน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากอยู่นอกเหนืออ�านาจ
หน้าที่ที่ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้จะสามารถด�าเนินการได้ 
เห็นควรให้ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีรายงานมายัง
กรมป่าไม้ เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนอัตราก�าลังเพิ่มเติม 
หรือรับสมัครผู้ท่ีประสงค์จะขอช่วยราชการในภารกิจด้าน 
การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้การด�าเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย มีประสทิธิภาพ บรรลุวัตถปุระสงค์
ตามที่กรมป่าไม้ก�าหนดไว้

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ยานพาหนะไม ่ เพียงพอต ่อการปฏิบั ติงาน และ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของผู ้เข้าร่วมโครงการ 
เนื่องจากปัจจุบันหน่วยปฏิบัติไม่ได้รับการจัดสรร 
ยานพาหนะ ส�าหรบัน�ามาใช้ขนส่งกล้าไม้และการตดิตาม
แปลงปลกู ณ พืน้ทีข่องผูเ้ข้าร่วมโครงการบางรายท่ียาก
ต่อการเข้าถึง ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
(แบบดับเบิ้ลแค็บ)

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้จัดท�าค�าของบประมาณจัดซ้ือรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
(แบบดับเบิ้ลแค็บ) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไม่ได้รับการจัดสรรรถยนต์ขบัเคลือ่น 4 ล้อ (แบบดบัเบิล้แคบ็)  
แต่อย่างใด

2)  ครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา (GPS) กล้องบันทึกภาพ และคอมพิวเตอร์
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

อยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดเตรียมขอค�าของบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด�าเนนิการจดัซือ้เครือ่งหาพกิดั 
ด้วยสัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา (GPS) จ�านวน 50 เครือ่ง  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดซื้อกล้องถ่ายรูป 
จ�านวน 27 ตัว โดยจัดสรรให้กับส�านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้พื้นที่ครบทุกส�านัก

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  ข ้อจ�ากัดด้านจ�านวนที่ดิน 
ท่ีจะขอเข ้ าร ่วมโครงการ  
รวมทุกท้องที่/จังหวัด ไม่เกิน 
30 ไร่ต่อราย

ปรับหลักเกณฑ์ให้เกษตรกร
ที่มีพื้นที่มากกว ่ า  30 ไร ่ 
สามารถเข้าร่วมได้เต็มพื้นที่  
เ นื่ อ ง จ า ก เ ก ษ ต ร ก ร ม ี
ความสนใจมาก

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากกรมป่าไม้ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ�านวนจ�ากัด ประกอบ
กับต้องการให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ท่ีสนใจ 
จะเข้าร่วมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจกับกรมป่าไม้  
ได้มีโอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น 
กล้าไม้ หรือเงินอุดหนุน จากการเข้าร่วมโครงการได้
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ดังนั้น หากก�าหนดจ�านวน
ท่ีดินท่ีจะขอเข้าร่วมโครงการ รวมทุกท้องที่/จังหวัด  
มากกว่า 30 ไร่ต่อราย กจ็ะส่งผลให้ได้ผูเ้ข้าร่วมโครงการ
มีจ�านวนน้อยราย

2)  ข ้อจ�ากัดด้านระยะเวลาใน 
การด�าเนินการหาพืน้ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ ในขณะที่ก�าหนด 
ให้เบิกจ่ายหลายงวด

ควรก�าหนดแนวทางการเบกิจ่าย 
งวดเดยีว หลงัการด�าเนนิการ 
ตรวจสอบผลการปลูกและ 
บ�ารุงต้นไม้ตามหลักเกณฑ์

แก้ไขปัญหาแล้วเสรจ็ โดยในเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2564  
ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้ โดยส่วนส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกิจ ได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขแนวทาง 
การปฏิบัติ  และระเบียบการใช ้จ ่ายงบประมาณ  
เงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
ก�าหนดให้มีการเบิกจ่ายเงิน จ�านวน 1 งวด ภายใน
เดือนกันยายนหลังด�าเนินการตรวจสอบผลการปลูก
และบ�ารุงต้นไม้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ท�าให้เจ้าหน้าที ่
ผูร้บัผดิชอบในพืน้ที ่สามารถปฏบิตังิานได้อย่างคล่องตวั  
อีกท้ังเป ็นการช ่วยลดข้ันตอนในการด�าเนินงาน 
ด้านการเบิกจ่าย ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3)  พืน้ทีเ่ป้าหมายในแต่ละ สจป. 
มีจ�านวนสูงเกินไป

ลดปริมาณเป้าหมายเพื่อให้ 
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ พื้ น ที ่
ในแต่ละ สจป.ทีร่บัผดิชอบ

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนือ่งจากในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
ได้ด�าเนินการเป็นปีแรก ก�าหนดให้พื้นที่ภาคเหนือเป็น
พืน้ท่ีน�าร่อง จ�านวน 10,000 ไร่ เนือ่งจากในปีท่ีผ่านมา
พื้นท่ีภาคเหนือได้เกิดปัญหาไฟป่า จากสาเหตุภัยแล้ง
อย่างหนกั อกีทัง้ปัญหาฝุน่ควนั PM 2.5 ทีเ่ป็นมลพษิ 
รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้ลดการปลูกพืชเชิงเด่ียว  
โดยน�าร่อง จ�านวน 3 ส�านัก ได้แก่ ส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที ่1 (เชียงใหม่) ส�านกัจดัการทรพัยากร
ป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 3 (ล�าปาง)

4)  พื้ น ท่ี ท่ี เข ้ าร ่ วมโครงการ
ประสบปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน�้าช่วงฤดูแล้ง

วางแผนการใช ้น�้ า ในพื้นที่ 
ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ

ตารางที่ 98 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
 โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

5)  เกษตรกรสนใจจะรับกล้าไม ้
ฟรีมากกว ่าการจัดหาซื้อ 
กล้าไม้

ให้หน่วยงานเพาะช�ากล้าไม้  
ด� า เ นิ น ก า ร เ พ า ะ ก ล ้ า ไ ม  ้
ให ้ เพี ยงพอแก ่ เกษตรกร
ที่ สน ใจ เข ้ า ร ่ วม โครงการ 
ให้มากกว่าเดิม

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกจิ ได้ด�าเนนิการประชมุ 
การเร่งรัดติดตามผลการด�าเนินงาน และผลการ 
ใช้จ่ายเงิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม/
โครงการของส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส�านัก
เศรษฐกิจการป่าไม้ คร้ังท่ี 2/2564 วันศุกร์ที่ 21 
พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference 
โดย Application Zoom Meeting ซ่ึงที่ประชุม 
ได ้เห็นชอบที่จะด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส�านัก
เศรษฐกิจการป่าไม้ โดยให้ประสานงานกับศูนย์เพาะช�า 
กล้าไม ้ หรือสถานีเพาะช�ากล้าไม ้ในท้องที่  เพื่อ 
ประชาสมัพนัธ์ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการ หรอืประชาชนทัว่ไป
มาขอรับกล้าไม้ฟรีได้ ท�าให้สามารถหาพื้นท่ีเข้าร่วม
โครงการได้เพิ่มขึ้น

6)  จากสถานการณ์ ไวรสัโคโรนา  
ท�า ให ้การประชาสัมพันธ ์ 
ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
ไม่สามารถเดนิทางเข้าหมูบ้่าน 
ที่ตั้งแปลงเกษตรกรได้

ต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้น  
จึงจะสามารถด�าเนินการได้ 

7)  ไม่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วม 
โครงการ ฯ

เพิ่มปริมาณเงินอุดหนุน เพื่อ
เป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วม 
โครงการ ฯ

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
ได ้จัดท�าโครงการส่งเสริมการปลูกไม ้เศรษฐกิจ 
ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยมีหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขใน 
การสนับสนุนแต่ละโครงการที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
การสนับสนุนทั้งเงินอุดหนุนและกล้าไม้ การสนับสนุน
เฉพาะเงินอุดหนุน หรือการสนับสนุนเฉพาะกล้าไม้ 
เป็นต้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร  
หรือผู ้เข ้าร ่วมโครงการ และมีความเหมาะสมกับ 
สภาพพื้นท่ีท่ีด�าเนินการ นอกจากน้ี ผลของการแก้ไข
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยเฉพาะ
มาตรา 7 ท�าให้ไม้หวงห้ามทุกชนิดที่ปลูกขึ้นในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
อกีต่อไป ส่งผลให้ประชาชนเกดิความเชือ่มัน่ทีจ่ะปลกูไม้ 
มีค่าว่าสามารถปลูกได้ ตัดได้ ขายได้ ท�าให้มีแรงจูงใจ 
ที่จะเข้าร่วมโครงการกับกรมป่าไม้เพ่ิมมากขึ้น มีผู้ขอ
เข้าร่วมโครงการจ�านวนมาก แต่เนื่องจากข้อจ�ากัด
ด้านงบประมาณ จึงสามารถรับผู้เข้าโครงการได้เพียง
บางส่วนเท่านั้น
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กรมป่าไม้

5.12 กิจำกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับที่ 1 • งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
 ล�าดับท่ี 2 • ไม่มคีรภุณัฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ส�าหรบัการปฏบัิตงิาน
 ล�าดับท่ี 3 • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

งบประมาณ โดยเฉพาะงบด�าเนนิงาน ค่าใช้สอย (จ�านวน 
32,000 บาท) ท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอส�าหรับ 
การปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานต้องเดินทาง 
ไปยังพื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการที่อยู่กระจายหลาย
อ�าเภอ และต้องเดินทางตรวจติดตามผลการด�าเนินงาน
หลายครั้ง ท�าให้สิ้นเปลืองค่าน�้ามันเป็นจ�านวนมาก

แก้ไขปัญหาแล้วเสรจ็ โดยด�าเนนิการจดัท�าค�าของบด�าเนนิงาน 
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้รับการจดัสรรงบประมาณงบด�าเนนิงานน้อยกว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนือ่งจากรัฐบาลมนีโยบายในภาพรวม 
ที่จะปรับลดงบประมาณงบด�าเนินงานของทุกส่วนราชการลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยร้อยละ 20 จึงท�าให้ 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มแต่อย่างใด

ด้�นบุคล�กร

ไม่มี

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ครุภัณฑ์ ได้แก่ ยานพาหนะ กล้องบันทึกภาพ และ 
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดเตรียมค�าของบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขอรับการจัดสรรครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ กล้องบันทึกภาพ และ
คอมพิวเตอร์) เพิ่มเติมให้กับส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ 
ท้ังนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จดัซือ้กล้องถ่ายรูป จ�านวน 
27 ตัว โดยจัดสรรให้กับส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ครบ
ทุกส�านัก ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดท�าค�าขอ 
งบประมาณจัดซื้อรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) 
แต่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่อย่างใด

2)  ขาดแคลนเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 
แบบพกพา (GPS) ที่ต้องใช้ในการออกไปปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ และจับค่าพิกัดแปลงที่ดิน เพื่อน�าข้อมูล 
มาใช้ในการรายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้งแปลง

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัเตรยีมขอค�าของบประมาณ พ.ศ. 2566 
ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ได้ด�าเนินการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 
แบบพกพา (GPS) จ�านวน 50 เคร่ือง โดยจัดสรรให้กับ 
ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ครบทุกส�านัก

ตารางที่ 99 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว  
 (ภาคเหนือ)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  ไม ่สามารถรับเกษตรกร 
บางรายเข้าร่วมโครงการได้ 
เนื่องจากเอกสารทางที่ดิน  
เช่น สปก. ชื่อไม่ตรงตาม 
เอกสาร เพราะเจ้าของเดิม 
เสียชีวิต/ท่ีดินที่ทางกรม 
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ออกเอกสาร 
ให้ท�ากินได้

แนะน�าเกษตรกร ให้ท�า
หลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง ตดิต่อ
กับส�านักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด เพื่อด�าเนินการ 
จัดท�าหลักฐานการโอน 
หรอืการตกทอดทางมรดก 
เพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการ
ตามหลักเกณฑ์ได้

2)  เกษตรกรสนใจเข ้าร ่วม 
โครงการน ้ อย  เพราะ 
จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกร 
ส่วนใหญ่นิยมปลูกไม้ผล  
เนือ่งจากเป็นพชืเศรษฐกจิ/ 
ท่ี ดินส ่วนใหญ่เป ็นของ
นายทุนที่อยู ่ต ่างจังหวัด
และติดต่อยากมาก

ก ร ม ป ่ า ไ ม ้ ค ว ร จ ะ ม ี
การประชาสัมพันธ์ในทุก 
รปูแบบ เพือ่ประชาชนจะได้ 
รับรู ้ข ่าวสารทั่วถึง และ
เข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
กรมป่าไม้

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยให้ส�านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่1  
(เชยีงใหม่) ด�าเนนิการตามมตท่ีิประชุมการเร่งรัดตดิตามผล
การด�าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรม/โครงการของส่วนส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกิจ ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้ คร้ังท่ี 2/2564  
วันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Video Con-
ference โดย Application Zoom Meeting ซึ่งที่ประชุม 
ได้เหน็ชอบท่ีจะด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะของผูอ้�านวยการ 
ส่วนส่งเสรมิการปลกูไม้เศรษฐกจิ ส�านกัเศรษฐกจิการป่าไม้  
ในการหาพื้นท่ีเป้าหมายของโครงการ ฯ ให้บรรลุตาม 
แผนงานท่ีก�าหนด โดยให้ประสานงานกับศูนย์เพาะช�า 
กล้าไม้หรอืสถานเีพาะช�ากล้าไม้ในท้องที ่เพือ่ประชาสมัพนัธ์
การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ แก่ผู้ที่สนใจหรือประชาชน
ทั่วไปที่มาขอรับกล้าไม้ ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีช่วย
ท�าให้สามารถหาพื้นที่เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้น และ 
ครบตามพื้นที่เป้าหมายที่ก�าหนด

3)  ความต้องการชนิดไม้ของ
เกษตรกรไม่ตรงกับชนิดไม้ 
ที่กรมป่าไม้ก�าหนดให้

ก�าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายใหม่ แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้  
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้จัดท�าแนวทางการ
ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมก�าหนดบัญชีชนิดไม้ 
ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถเลอืกปลกูได้ตามความเหมาะสม 
กับสภาพพื้นที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และ
แหล่งรับซื้อในพ้ืนที่ ทั้งนี้ หากประสงค์จะปลูกไม้ชนิดอื่น
ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีให้รายงานกรมป่าไม้ทราบ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนปลูก ท�าให้มีแนวทางการปฏิบัติงาน
โครงการ ฯ และการก�าหนดบัญชีชนิดไม้มีความเหมาะสม 
ตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 100 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
  โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ)

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

5.13  กิจำกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน
   • การก�าหนดหลกัเกณฑ์และคณุสมบตัผิูเ้ข้าร่วมโครงการ 
    ไม่ครอบคลุม
 ล�าดับที่ 2 • งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
 ล�าดับที่ 3 • ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

1)  งบประมาณส�าหรับด�าเนินงานไม่เพียงพอ 
เนื่องจากในการปฏิบัติงานออกติดตาม 
ตรวจรบัรองผลพ้ืนทีแ่ปลงปลกูของเกษตรกร
ทีเ่ข้าร่วมโครงการปลกูไม้เศรษฐกจิทกุแปลง  
ซึ่งมีจ�านวนมาก แต ่ ได ้รับงบประมาณ 
ไม ่สอดคล้องกับปริมาณงาน ส ่งผลให้ 
การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยด�าเนินการจัดท�าค�าของบด�าเนินงาน 
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบด�าเนินงานน้อยกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายในภาพรวมท่ีจะปรับลด 
งบประมาณงบด�าเนินงานของทุกส่วนราชการลงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 อย่างน้อยร้อยละ 20 จึงท�าให้ไม่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณเพิ่มแต่อย่างใด

2)  หน่วยปฏบิตังิานได้รบังบประมาณไม่ต่อเนือ่ง 
แ ล ะ ล ่ า ช ้ า  ท� า ใ ห ้ ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ใ น 
การประสานงานกับชาวบ ้านไม ่ราบรื่น  
ซึ่ งท� า ให ้การปฏิบัติ งานไม ่ เป ็นไปตาม 
ระยะเวลาที่ก�าหนด

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากอยู่นอกเหนืออ�านาจหน้าที่ 
ทีส่�านักเศรษฐกจิการป่าไม้จะสามารถด�าเนนิการได้ เนือ่งจากการโอน 
เงินงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 1 ส�านักงบประมาณ
ได้โอนเงินงบประมาณ งวดที่ 1 (จ�านวนเงินในไตรมาสที่ 1 - 2)  
ไตรมาสท่ี 3 ส�านกังบประมาณได้โอนงบประมาณ งวดท่ี 2 (จ�านวนเงนิ
ในไตรมาสที ่3) และไตรมาสที ่4 ส�านกังบประมาณได้โอนงบประมาณ 
งวดที่ 3 - 4 (จ�านวนเงินไตรมาสที่ 4)

ด้�นบุคล�กร

1)  อัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ
ปรมิาณงานท่ีรบัผดิชอบ เนือ่งจากเจ้าหน้าที่ 
จะต้องปฏิบัติภารกิจหลายหน้าที่

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากอยู่นอกเหนืออ�านาจหน้าที่ 
ที่ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้จะสามารถด�าเนินการได้ เห็นควรให้ 
ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานมายังกรมป่าไม้ เพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนอัตราก�าลังเพิ่มเติม หรือรับสมัครผู้ท่ีประสงค์ 
จะขอช่วยราชการในภารกิจด้านการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ  
เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กรมป่าไม้ก�าหนดไว้

ตารางที่ 101  แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

2)  บุคลากรขาดความรู ้ และความเชี่ยวชาญ 
ในงานด้านส่งเสรมิการปลกูป่าท่ีจะไปส่งเสรมิ 
เกษตรกรให้เกิดความเชื่อม่ัน และหันมา 
ปลูกป่ามากยิ่งขึ้น

ไม่สามารถด�าเนนิการแก้ไขได้ เนือ่งจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -  
2565 ไม่ได้รับงบประมาณในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1  ขาดแคลนยานพาหนะที่เหมาะสมส�าหรับ 
การใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ เข ้าถึงได้ยาก 
เนื่องจากปัจจุบันหน่วยปฏิบัติ ไม ่ ได ้รับ 
การจดัสรรยานพาหนะ ส�าหรบัน�ามาใช้ขนส่ง 
กล้าไม้และการติดตามแปลงปลูก ณ พื้นท่ี
ของผู ้เข ้าร่วมโครงการบางรายที่ยากต่อ 
การเข้าถงึ ซึง่จ�าเป็นต้องใช้รถยนต์ขบัเคลือ่น  
4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ)

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดท�า 
ค�าของบประมาณจัดซื้อรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรรถยนต์ขับเคลื่อน 
4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) แต่อย่างใด

2)  ครุภัณฑ์เส่ือมสภาพ ช�ารุด และไม่เพียงพอ 
ในการปฏิบัติงาน ได ้แก ่ เคร่ืองหาพิกัด 
ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) 
และคอมพิวเตอร์

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดเตรียมขอค�าของบประมาณ พ.ศ. 2566  
ขอรับการจัดสรรครุภัณฑ์เพิ่มเติมให้กับส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้
พื้นที่

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  การก�าหนดคุณสมบัติของผู ้ เข ้าร ่วม
โครงการที่ระบุว่า (1) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ต ้ อ ง เ ป ็ น ผู ้ ที่ มี ชื่ อ ใ น ห ลั ก ฐ า น ก า ร 
ครอบครองที่ดินเท่านั้น ส�าหรับการ
ครอบครองในรูปแบบอื่นไม ่สามารถ 
เข้าร่วมโครงการได้ และ (2) เกษตรกร
ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินตรงกับเงื่อนไข 
ที่เข้าร่วมโครงการ

ควรพิจารณาปรับหลักเกณฑ์
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพื่อเปิดให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการได้ เช่น หลักฐาน
การครอบครองที่ดินสามารถ
ใช้สัญญาเช่าซื้อ หรือหนังสือ 
รั บ ร อ ง แ ล ะ ยิ น ย อ ม จ า ก 
ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ท่ีดิน
ที่ยินยอมให ้ผู ้ ได ้รับความ
ยิ นย อม น� าที่ ดิ น เ ข ้ า ร ่ วม
โครงการได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส�านัก
เศรษฐกิจการป่าไม้ได้ปรับปรุงแนวทาง
การปฏิบัติให้ผู้ที่เช่าซื้อ หรือสัญญาเช่า 
มสีญัญาอย่างน้อย 10 ปี ข้ึนไป สามารถ
เข ้าร ่วมโครงการได้ ซึ่งอยู ่ระหว่าง 
ด�าเนนิการจดัท�าหนงัสอืขอความเห็นชอบ 
แนวทางปฏิบัติจากอธิบดีกรมป่าไม้  
และแจ้งเวยีนให้ส�านกัจดัการทรัพยากร
ป่าไม้พื้นท่ีทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการด�าเนินงานต่อไป

ตารางที่ 102  แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

5.14 กจิำกรรมโครงการส่งเสริมการปลกูไม้โตเร็ว (ภาคกลาง)

5.15  กิจำกรรมตรวจำสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
เพื่อการจำัดหาที่ดินท�กินให้ชุมชน

 ปัญหาทีต้่องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดบัแรก เพือ่เตรยีมความพร้อม 
ส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป ไม่สามารถจัดล�าดับความส�าคัญ 
ของปัญหาเร ่งด ่วนได้ เน่ืองจากไม่ได ้ รับรายงานปัญหาอุปสรรค 
พื้นฐาน และปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไข

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับท่ี 2 • หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเน่ือง (เป็นงวด)  
    ซึ่งส ่งผลให้การด�าเนินงานไม่เป ็นไปตามกรอบ 
    ระยะเวลาที่ก�าหนด
 ล�าดับที่ 3 • เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�าเป็น 
    ในการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

2)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อ COVID - 19 ท�าให้การลงพื้นที่ 
เพื่อรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
เป็นไปด้วยความล่าช้า เช่น จากการ 
ร ว ม ก ลุ ่ ม เ พื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ แ ล ะ 
รับสมัครเกษตรกร ต ้องเปลี่ยนมา 
รับสมัครเป็นรายบุคคล

•  หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงของการแพร่ระบาด 
ของเชื้อ COVID - 19

•  เพิ่มเจ ้าหน ้า ท่ีส ่งเสริม 
ในการออกประชาสัมพันธ์
และรับสมัครเกษตรกร
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

1)  งบประมาณ (งบด�าเนินงาน) ไม่เพียงพอในการออกไป 
ปฏิบัติงาน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากกรมป่าไม้ได้ตั้งขอ
งบประมาณส�าหรับการปฏิบัติงานเพื่อให้เพียงพอส�าหรับ 
ปฏบิตังิานตามเป้าหมายแผนงาน แต่อย่างไรก็ตามขึน้อยูก่บั 
การจัดสรรของส�านักงบประมาณ

2)  หน่วยปฏบิตัไิด้รบังบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง 
ไม่ต่อเนือ่ง (การโอนเงนิงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2564 
ของกรมป่าไม้ แบ่งออกเป็น 2 งวด) (ถูกแบ่งออกเป็น  
4 งวด) และล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรม
ในการด�าเนินงานประสานงานกับชาวบ้าน การเบิกจ่าย 
ค่าจ้างเหมาคนงานขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง เนื่องจากต้องรองบประมาณใน 
การด�าเนินการในไตรมาสต่อไป ซึ่งท�าให้การปฏิบัติงาน 
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากส�านักจัดการ 
ท่ีดินป่าไม้ด�าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ สจป. พ้ืนที่
ครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
จากส�านักงบประมาณ

ด้�นบุคล�กร

1)  อัตราก�าลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ที่ดินป่าไม้ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
ทีร่บัผดิชอบ เนือ่งจากส่วนจดัการท่ีดนิป่าไม้ มกีจิกรรม
ในการปฏบิตังิานภารกจิทีก่รมป่าไม้ก�าหนด จ�านวนมาก  
แต่อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่มีจ�านวนน้อยกว่าปริมาณงาน
ที่ต้องด�าเนินการ เมื่อกรมป่าไม้เร่งรัดผลการเบิกจ่าย 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมป่าไม้ก�าหนด ท�าให้ 
การรายงานผลการปฏิบัติงานอาจล่าช้า เนื่องจากต้อง
เร่งปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นหลัก เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
แล้วเสรจ็ตามแผนงานทีก่�าหนด เม่ือปฏบิตังิานในพืน้ที่
เสร็จแล้ว จึงจะสามารถรวบรวมผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อรายงานกรมป่าไม้ ดังนั้น จึงขอให้เพิ่มอัตราก�าลัง 
ที่เป็นพนักงานราชการ ต�าแหน่งช่างส�ารวจเพิ่มเติม 
และขอให้เพิ่มงบประมาณในการจ้างเหมาบริการ 
ผู้ที่มีความรู้ด้าน GIS จ�านวน 10 อัตรา/ปี เพื่อให ้
เหมาะสมกับปริมาณงาน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นไปตามกรอบ 
อัตราก�าลังของกรมป่าไม้ ทั้งนี้  สจป. สามารถแจ้ง 
ความประสงค์อัตราก�าลังท่ีขาดแคลนมายังกรมป่าไม้ได้ 
เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบุคลากรพิจารณาต่อไป

ตารางที่ 103 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
  เพื่อการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

2)  การขาดแคลนอัตราก�าลังต�าแหน่งนักวิชาการป่าไม ้
ในส่วนจดัการทีด่นิป่าไม้/หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้  
ที่ก�าลังทยอยเกษียณอายุราชการภายใน 3 - 5 ปีนี้  
รวมทั้งการขาดแคลนอัตราก�าลังในต�าแหน่งที่จ�าเป็น
ส�าหรับการปฏิบัติงาน เช่น ต�าแหน่งช่างรังวัด ซ่ึงควร 
ป รั บ ต� า แ ห น ่ ง จ า ก ช ่ า ง รั ง วั ด เ ป ็ น นั ก วิ ช า ก า ร 
ภูมิสารสนเทศ

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นไปตาม
กรอบอัตราก�าลังของกรมป่าไม้ ท้ังนี้ สจป. สามารถแจ้ง 
ความประสงค์อัตราก�าลังท่ีขาดแคลนมายังกรมป่าไม้ได้ 
เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบุคลากรพิจารณาต่อไป

3)  บุคลากรที่มีขาดความรู ้ ความสามารถเฉพาะทาง 
ทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการปฏบิติังาน เช่น ความรูค้วามช�านาญ 
ด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้านระบบสารสนเทศ

แก้ไขปัญหาแล้วเสรจ็ โดยทีผ่่านมารวมทัง้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ สจป.  
ส�าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างงานด้าน GIS เพือ่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของ สจป. แล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง สจป. 
ด�าเนินการจัดท�าสัญญาการจ้างงานเจ้าหน้าที่ GIS

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เสื่อมสภาพ  
หรือช�ารุด ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของ 
เจ้าหน้าที่  รวมทั้งประเภทของยานพาหนะที่มีอยู ่ 
ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ลาดชัน และ 
เข้าถึงยากล�าบาก จึงจ�าเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคล่ือน  
4 ล้อ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยในข้อก�าหนดการปฏิบัติงาน 
ของกจิกรรมตรวจสอบพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิเพือ่การจดัหา 
ที่ดินท�ากินให้ชุมชน ก�าหนดให้จ ้างเหมายานพาหนะ 
ได้ตามความจ�าเป็น ท�าให้มียานพาหนะเพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน

2)  ครุภัณฑ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องมือ 
ในการพิมพ์แผนท่ีขนาดใหญ่ และเครื่องหาพิกัด 
ด้วยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา (GPS) เสือ่มสภาพ  
หรือช�ารุด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา (GPS) เกิดช�ารุด เจ้าหน้าท่ี 
จึงต้องใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือส่วนตัว 
ซึ่งอาจท�าให้ข ้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อน และไม่
สามารถน�าไปใช้อ้างอิงในทางราชการได้

อยู ่ ร ะหว ่ างด� า เนินการเสนอรับการพิจารณาของ 
คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  ข้อมูลแปลงที่ดินราษฎรไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
เนื่องจากข้อมูลการถือครองแปลงที่ดินเดิม 
เป ็ นการส� า รวจตามมติคณะรั ฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ยังไม่มีภาพถ่าย 
ทางอากาศใช้ในการปฏิบัติงาน รูปแปลงที่ดิน
ที่น�ามาจัดท�าแผนที่มีความคลาดเคลื่อน  
บางรายมีการเปล่ียนแปลงการถือครองที่ดิน
ของราษฎรในปัจจบุนั ส่งผลให้เกดิปัญหาด้าน 
การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน

•  เริ่มต้นส�ารวจ ตรวจสอบ 
รังวัดแปลงที่ดินให้ถูกต้อง
ตรงตามสภาพข้อเท็จจริง 
ในพื้นที่

•  ชี้ แจงท� าความเข ้ า ใจกับ
ราษฎรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
เงือ่นไข ในการจดัทีด่นิท�ากนิ
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยการจัด 
ที่ดินตามแนวทาง คทช. จะต้องมี 
การตรวจสอบข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนั 
และน�ามาเปรยีบเทยีบกบัข้อมลูทีไ่ด้ 
ส�ารวจตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 
เพือ่ด�าเนินการจดัทีด่นิท�ากนิให้แก่ 
ราษฎรต่อไป ท�าให้ข้อมูลแปลง
ที่ดินของราษฎร มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

2)  การตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู ้ครอบครอง 
ท่ีดินเดิม (ผลการรังวัดแปลงที่ดินตาม
โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้)  
พบว่า พื้นที่บางแปลงเป็นพื้นที่ตรวจยึด
ด�าเนินคดี ซึ่งเกิดขึ้นหลังการส�ารวจตาม
โครงการจัดการ ฯ และผู้ถูกกล่าวหา มิใช่
เจ้าของแปลงตามผลการส�ารวจ และต่อมา 
มคี�าพพิากษาลงโทษผู้ถกูกล่าวหา แปลงทีด่นิ
จึงเป็นพื้นที่คดี

ตัดผังแปลงที่เป็นพื้นที่คดีออก
จากผังแปลง คทช. เนื่องจาก 
เป็นพื้นที่คดี

แก้ไขปัญหาแล้วเสรจ็ ท้ังนี ้ปัญหา
เกีย่วกบัการจับกมุด�าเนนิคดอียูใ่น 
ความรบัผดิชอบของส�านักป้องกนั
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า

3)  ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน 
ที่ก�าหนด ดังที่ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ได้รับ 
แผนงาน ฯ ปม.2 ที่กรมป่าไม้ก�าหนดมา  
2,000 ไร่ แต่ทางส�านัก ฯ ส่วนจัดการที่ดิน ฯ  
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงมีเนื้อที่ 1,165 ไร่  
2 งาน 42 ตารางวา ส่วนที่เหลือ 834 ไร่ 1 
งาน 58 ตารางวา เป็นพื้นที่ทับซ้อนเขตปฏิรูป
ที่ดิน ทับซ้อนแปลงปลูกป่า FPT และพื้นที่ 
บางส่วนยงัมสีภาพป่าตามภาพถ่ายทางอากาศ  
2545 จึงไม่สามารถด�าเนินการได้ และคณะ
อนกุรรมการ คทช. จงัหวดัเห็นชอบให้จดัทีด่นิ 
ท�ากนิเพยีงเนือ้ที ่1,165 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา  
แต่ไม่ได้มีการปรับแผนงาน

เห็นควรปรับแผนงาน ฯ ให ้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และ
ข้อเท็จจริง ไม่ต้องให้เจ้าหน้าท่ี 
ต ้องชี้แจงเหตุผลประกอบ 
การท� า ง าน  ซึ่ ง เสมื อนว ่ า 
เจ้าหน้าที่ท�างานไม่แล้วเสร็จ 
ตามแผนงาน ฯ

แก ้ ไขป ัญหาแล ้วเสร็จ พื้น ท่ี 
เป้าหมายการจัดที่ดินท�ากินให้
ชุมชนในป่าสงวนแห่งชาติท้องที ่
จังหวัดกระบี่  คทช. จังหวัด  
ได้เห็นชอบครบถ้วนทุกพื้นท่ีแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอนุญาต 
ของกรมป่าไม้

ตารางที่ 104 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
  ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

 4)  เจ้าของแปลงท่ีดินบางรายไม่อยู่ในพื้นท่ี  
หรอืไปท�างานนอกเขตจงัหวดั และไม่สามารถ 
เดินทางกลับมาได้ รวมทั้งผู้น�าชุมชนหรือ
ญาติไม่สามารถติดต่อได้ จึงไม่ทราบข่าว 
การประชาสัมพันธ ์ของเจ ้าหน ้าที่จาก 
กรมป่าไม้ ท�าให้ไม่ได้เข้าร่วมการตรวจสอบ
และแจ้งสิทธิการครอบครองตามเจ้าหน้าที่
นัดหมายได้

•  ราษฎรมอบหมายให้ญาติ 
พี่น้อง หรือผู้น�าชุมชนช่วย 
ตรวจสอบรายละเอยีดข้อมูล

•  ประสานกับผู ้น�าชุมชนให้
ติดต่อผู้ครอบครองที่ดิน

•  เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์/
แจ้งก�าหนดการปฏิบัติงาน 
ผ ่านทางองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ

 5)  กรณีผู้ถือครองที่ดินตามโครงการจัดการ 
ท รัพยากรที่ ดินและป ่ า ไม ้ที่ น� ามาจัด  
คทช. พบว่า บางรายเป็นบุคคลต่างถิ่น  
ต่างจังหวัด ไม่สามารถติอต่อมาให้ข้อมูล 
ให้ครบถ้วนได้

ในกระบวนงานจัดที่ดินของ 
คณะอนุกรรมการจัดที่ดินต้อง
สอบสวนสิทธิ์ให้ชัดเจน แล้ว 
น�าเสนอ คทช. จังหวดัพจิารณา
ว่าควรได้รับสิทธิ์หรือไม่ 

 6)  ความขัดแย ้งเรื่องแนวเขตแปลงที่ดิน 
ที่ถือครองระหว่างราษฎรที่ข้างเคียงกัน

ให้เจ้าของแปลงที่ดินข้างเคียง 
ได้ตกลงแนวเขตทีพ่พิาทให้ได้ก่อน

 7)  ผู ้น�าชุมชน และราษฎรบางพื้นที่ ไม ่ ให ้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพราะไม่เข้าใจ 
ในโครงการ คทช.

•  เข้าไปประชาสัมพันธ์ เพื่อ 
สร้างความรู ้ ความเข้าใจ 
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้น�าชุมชน

•  เพิ่มการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยป้องกันและพัฒนา 
ป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ

 8)  ราษฎรในพ้ืนที่ที่อยู ่ ในลุ ่มน�้า 1 และ 2  
ต้องการเอกสารที่แสดงการครองที่ดิน 
เหมือนกันกับที่อยู่ลุ่มน�้า 3, 4, 5

อธบิายให้เข้าใจถงึหลกักฎหมาย

 9)  การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019  
ในพื้นที่เป้าหมาย ท�าให้การตรวจสอบล่าช้า  
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อ 
ปฏิบตังิานได้ ประกอบกบัราษฎรทีอ่ยูใ่นพ้ืนที ่
เสี่ยงไม่สามารถเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที ่
ในช่วงปฏิบัติงานได้

 • ราษฎรมอบหมายให้ญาติ  
 พีน้่อง หรือ ผู้น�าชุมชนช่วย 
 ตรวจสอบรายละเอยีดข้อมลู
• ระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิค  
 เช่น ไลน์ อีเมล์ โทรศพัท์ตดิต่อ 
 กับเจ้าหน้าท่ี กรณีข้อมูล 
 ไ ม ่ ค ร บ ถ ้ ว น ห รื อ มี 
 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย
• รอให้สถานการณ์การระบาด 
 ของโรคเ ช้ือไวรัสโคโรนา  
 2019 ลดน้อยลงก่อน จึงลง 
 พื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน

 10)  สภาพอากาศทางภาคใต ้มีฝนตกหนัก 
ช่วงปลายปีท�าให้การปฏิบัติงานอาจล่าช้า
ไปบ้าง

เร่งจัดท�าในเดือนท่ีฝนตกน้อย 
ให้ได้มากที่สุด
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

5.16 กิจำกรรมส�รวจำทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้เพ่ือจำัดท�ข้อมูล 
 ที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเน่ือง (เป็นงวด)  
    ซึ่งส่งผลให้การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะ 
    เวลาที่ก�าหนด
 ล�าดับที่ 2 • ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และ 
    ความเข้าใจในด้านการป่าไม้
 ล�าดับท่ี 3 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
   • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

1)  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการส�ารวจ ส่งผลให ้
การส�ารวจไม่ครอบคลุมพื้นที่

แก้ไขปัญหาแล้วเสรจ็ โดยกรมป่าไม้ได้อนมุตัิ
แผนงานตามท่ี สจป. เสนอ และได้จัดสรร 
งบประมาณเพียงพอส�าหรับพื้นท่ีเป้าหมาย
การปฏิบัติงานตามที่กรมป่าไม้ก�าหนด

2)  หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางไม่ต่อเนื่อง  
เนือ่งจากการโอนเงนิงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. 2564 ของกรมป่าไม้  
แบ่งออกเป็น 2 งวด ซึง่ในไตรมาสที ่3 หน่วยปฏบิตัไิด้รบังบประมาณ 
จากหน่วยงานส่วนกลาง จ�านวน 25% (ถูกแบ่งออกเป็น 4 งวด)  
ส่งผลให้การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย 
ค่าจ้างเหมาคนงานขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งท�าให้การปฏิบัติงาน 
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก
ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้ด�าเนินการจัดสรร 
งบประมาณให้ สจป. พืน้ทีค่รบถ้วน ซึง่เป็นไป 
ตามงบประมาณท่ีได้รบัการจดัสรรจากส�านัก
งบประมาณ

ตารางที่ 105 แสดงปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐานของกิจกรรมส�ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม ้
  เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

 11)  การตดิต่อประสานงานกบัประชาชนในพืน้ที่
โครงการ ฯ เป็นไปด้วยความยากล�าบาก
ทั้งในเรื่อง ภาษาที่ใช้ในการส่ือสาร และ 
ช่องทางในการติดต่อ (สัญญาณโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต)

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร 
และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
ให้พร้อมทุกครั้ง ก่อนการเข้า
พื้นที่ด�าเนินโครงการ ฯ

 12)  ความไม่สงบชายแดนใต้ ไม่มี
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นบุคล�กร

1)  การขาดแคลนอัตราก�าลังต�าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ในส่วนจัดการ 
ที่ดินป่าไม้/หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ที่ก�าลังทยอยเกษียณ 
อายุราชการภายใน 3 - 5 ปีนี้ รวมทั้ง การขาดแคลนอัตราก�าลัง 
ในต�าแหน่งที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน เช่น ต�าแหน่งช่างรังวัด  
ซึ่งควรปรับต�าแหน่งจากช่างรังวัดเป็นนักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก 
เป็นไปตามกรอบอัตราก�าลังของกรมป่าไม้  
ทั้งน้ี สจป. สามารถแจ้งความประสงค์ 
อัตราก�าลังท่ีขาดแคลนมายังกรมป่าไม้ได้ 
เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบุคลากร 
พิจารณาต่อไป

2)  อัตราก�าลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ 
ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจาก
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีกิจกรรมในการปฏิบัติภารกิจที่กรมป่าไม้
ก�าหนด จ�านวนมาก แต่อัตราก�าลงัเจ้าหน้าท่ีมจี�านวนน้อยกว่าปรมิาณ
งานที่ต้องด�าเนินการ เม่ือกรมป่าไม้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่รมป่าไม้ก�าหนด ท�าให้การรายงานผลการปฏิบตังิาน 
อาจล่าช้า เนื่องจากต้องเร่งปฏิบัติงานในพื้นท่ีเป็นหลัก เพื่อให ้
การปฏบิตังิานแล้วเสร็จตามแผนงานทีก่�าหนด เมือ่ปฏบิตังิานในพืน้ที ่
เสร็จแล้ว จึงจะสามารถรวบรวมผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงาน 
กรมป่าไม้ ดังนั้น จึงขอให้เพิ่มอัตราก�าลังท่ีเป็นพนักงานราชการ 
ต�าแหน่งช่างส�ารวจเพิม่เตมิ และขอให้เพิม่งบประมาณในการจ้างเหมา 
บริการผู้ท่ีมีความรู้ด้าน GIS จ�านวน 10 อัตรา/ปี เพื่อให้เหมาะสม 
กับปริมาณงาน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก 
เป็นไปตามกรอบอัตราก�าลังของกรมป่าไม้ 
ทั้งนี้ สจป. สามารถแจ้งความประสงค์อัตรา
ก�าลังท่ีขาดแคลนมายังกรมป่าไม้ได้ เพื่อให ้
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบด้านบคุลากรพจิารณา
ต่อไป

3)  บุคลากรท่ีมีขาดความรู้ ความสามารถ และความช�านาญเฉพาะทาง  
เช่น ความรูค้วามช�านาญด้านภมิูสารสนเทศ (GIS) ด้านระบบสารสนเทศ  
และด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยที่ผ่านมารวมท้ัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ 
ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ สจป. ส�าหรับ
เป็นค่าใช ้จ ่ายในการจ้างงานด้าน GIS  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สจป. แล้ว 
ทั้งนี้ อยู ่ระหว่าง สจป. ด�าเนินการจัดท�า
สัญญาการจ้างงานเจ้าหน้าที่ GIS

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ หรือช�ารุด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 
แบบพกพา (GPS) โดยเฉพาะเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 
แบบพกพา (GPS) ที่ต้องใช้ตรวจสอบรังวัดหาค่าพิกัดดาวเทียม  
รังวัดแปลงที่ดิน เม่ือมีไม่เพียงพอ หรือช�ารุด เจ้าหน้าท่ีจึงต้อง 
ใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือส่วนตัว ซ่ึงอาจท�าให้ข ้อมูล 
เกิดความคลาดเคลื่อน จนไม่สามารถน�าไปใช้อ้างอิงในทางราชการ  
และท�าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

อยู่ระหว่างด�าเนินการเสนอรับการพิจารณา
ของคณะกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ ์
คอมพวิเตอร์เพือ่สนบัสนนุงานแผนการจดัการ 
ทรพัยากรท่ีดนิและป่าไม้ ตามมตคิณะรฐัมนตรี  
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

2)  ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เส่ือมสภาพ หรือช�ารุด  
ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประเภทของ
ยานพาหนะไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีลาดชัน และ 
เข้าถึงยากล�าบาก จึงจ�าเป็นต้องใช้รถยนต์ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ 
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยในข้อก�าหนด 
การปฏบิตังิานของกจิกรรมส�ารวจทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดินและ
แผนที่ขอบเขตที่ ดินในพื้นที่ป ่าไม ้ถาวร  
ก�าหนดให ้จ ้างเหมายานพาหนะได ้ตาม 
ความจ�าเป็น ท�าให้มียานพาหนะเพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงาน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  การด�าเนินการให้ส�ารวจ ตรวจสอบ 
สภาพป่าและการใช้ทีด่นิในเขต 
ป่าไม ้ถาวรเพื่อให ้ได ้ข ้อมูล 
จ� านวน เนื้ อ ที่ ทั้ งหมดของ 
สภาพป่าทีเ่หลอือยูแ่ละจ�านวน
เนื้อที่ของการใช้ที่ดิน ไม่ได้ 
ระบุว ่าได ้ เข ้าใช ้ที่ดินตั้งแต ่
เม่ือใดถึงปีใด ซึ่งอาจมีผลต่อ 
การบุกรุกขยายพื้นท่ีโดยไม่มี
ข้อจ�ากัด

ควรก�าหนดปีสิ้นสุดการ
เข้าใช้ที่ดิน เช่น ยึดถือตาม 
ค�าสั่ง คสช.ที่ 66/2557 

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยกรมป่าไม้ก�าหนดให้ สจป. ใช้
ภาพถ่ายดาวเทยีมรายละเอยีดสงู ปี 2557 เพือ่ประกอบการ 
ปฏิบัติงาน ท�าให้สามารถควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกขยาย 
พื้นที่เพิ่มเติมได้

2)  แนวทางการแก ้ ไขป ัญหา 
การครอบครองท�าประโยชน์/
อยู ่อาศัยของราษฎรในพื้นที ่
ป่าไม้ถาวร ยังไม่มีมาตรการ
การปฏิบัติ ในขั้นตอนต่อไป 
ที่ชัดเจนท่ีสามารถน�าไปชี้แจง 
ราษฎรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ท�าความเข้าใจกับราษฎร 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการแก้ไข โดยได้แจ้งแนวทางการปฏบิตังิาน 
ให้ สจป. พื้นท่ีทราบ เมื่อกรมป่าไม้อนุมัติแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว รวมทั้งได้จัดประชุม
ซกัซ้อมแนวทางการปฏบัิตงิานของเจ้าหน้าทีส่่วนกลางและ 
สจป. พื้นที่ เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจกับราษฎรก่อนออก
ปฏบัิตงิาน ท้ังนี ้การแก้ไขปัญหาราษฎรอยูอ่าศยัท�ากนิในพืน้ท่ี
ป่าไม้ถาวร กรมป่าไม้จะเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน  
เพื่อก�าหนดเป็นเป้าหมายในการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน 
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ต่อไป

ตารางที่ 106 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
  ส�ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน 
  ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

3)  แนวเขตป่าไม้ถาวร ไม่สอดคล้อง
กับสภาพภูมิประเทศจริง จึง
ท� า ให ้ขาดความน ่า เชื่ อถือ
จากราษฎร และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ท�าความเข้าใจกับราษฎร
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยกรมป่าไม้ได้ก�าหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานส�ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัด
ท�าข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร  
เมื่อ สจป. พื้นท่ีได้รับแผนงานจากกรมป่าไม้ต้องจัดท�า 
“แผนทีว่างแผน” ส�าหรบัการปฏบิตักิารส�ารวจในมาตราส่วน 
1 : 50,000 โดยใช้ข้อมูลจากแผนท่ีจ�าแนกประเภททีดิ่นของ 
กรมพฒันาท่ีดนิ หรือแผนท่ีภมูปิระเทศของกรมแผนทีท่หาร  
เพื่อถ่ายทอดแนวเขตป่าไม้ถาวร เขตป่าสงวนแห่งชาติ  
เขตอทุยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าทีอ่ยูใ่นเขตท้องท่ี
จะปฏบิตักิารส�ารวจ รวมทัง้รายละเอยีดอืน่ ๆ  แล้วแต่กรณี  
ลงในแผนทีว่างแผน เมือ่ได้แผนทีว่างแผนแล้วจะด�าเนนิการ  
ถ่ายทอดแนวเขตป่าไม้ถาวรลงสูส่ภาพพืน้ทีจ่รงิต่อไป ดงันัน้  
หาก สจป. พืน้ทีมี่การจดัท�าแผนท่ีวางแผนตามทีก่ล่าวข้างต้น  
จะท�าให้มีเครื่องมือที่สามารถช่วยท�าให้ ปฏิบัติงานได้ตาม
ขอบเขตเป้าหมายท่ีกรมป่าไม้ก�าหนด และทราบแนวเขต 
ป่าไม้ถาวรทีชั่ดเจนขึน้

4)  ไม ่ ได ้ รับความร ่วมมือจาก
ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก 
พืน้ท่ีดงักล่าวส่วนใหญ่มเีอกสาร 
สิทธิที่ดินแล้ว

เพิม่การประชาสมัพันธ์ เพิม่ 
เนือ้หาในการประชาสมัพนัธ์ 
ผ ่านเสียงตามสายของ 
หมู่บ้าน เพิ่มการประชา- 
สมัพนัธ์โครงการอืน่ ๆ  ของ
กรมป่าไม้ที่มีประโยชน์ใน
พืน้ที่

5)  เจ้าของแปลงทีด่นิ หรอืราษฎร 
ที่ครอบครองไม่อยู่ในพื้นที่

•  ให้ผู้น�าหมู่บ้านประชา- 
สมัพันธ์อย่างท่ัวถงึ

•  ควรให้ราษฎรมาแจ้ง 
ทีห่น่วยป้องกนัรกัษาป่า
ในท้องที่

6)  ราษฎรในพืน้ทีบ่างส่วนอยากได้ 
การครอบครองเป็นเอกสารสทิธิ

อธิบายให้เข ้าใจถึงหลัก 
กฎหมาย

7)  ผูถ้อืครองทีด่นิไม่ทราบสถานะ 
ที่ดินของตนเองว่าอยู ่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่

ประชาสมัพนัธ์ท�าความเข้าใจ 
กับผู้ถือครองที่ดิน

8)  การไม่แสดงตนของราษฎร  
เนื่องจากเข้าใจผิดว่าได้รับการ 
จดัทีดิ่นของ สปก.4-01 (พืน้ที่
ติดต่อเขตปฏิรูปที่ดิน)

ได้มีการประชุมชี้แจงให้ 
ราษฎร และผู ้น�าชุมชน 
เข้าใจ

9)  สภาพอากาศทางภาคใต้มีฝน 
ตกหนักช ่วงปลายป ีท� า ให ้ 
การปฏิบัติงานอาจล่าช้า

เร่งจัดท�าในเดือนท่ีฝนตก 
น้อยให้ได้มากที่สุด

10) ความไม่สงบชายแดนใต้ ไม่มี
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

5.17 กิจำกรรมโครงการจำัดท�แผนการบริหารจำัดการ
 ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับที่ 2 • เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�าเป็น 
    ในการปฏิบัติงาน
 ล�าดับท่ี 3 • หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเน่ือง (เป็นงวด)  
    ซึ่งส่งผลให้การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะ 
    เวลาที่ก�าหนด

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

หน่วยปฏบัิติได้รบังบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางไม่ต่อเนือ่ง (การโอน 
เงินงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. 2564 ของกรมป่าไม้ แบ่งออกเป็น 2 งวด) 
(ถูกแบ่งออกเป็น 4 งวด) และล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรม
ในการด�าเนินงานประสานงานชาวบ้าน การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาคนงาน 
ขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากต้องรอ 
งบประมาณในการด�าเนินการในไตรมาสต่อไป ซึ่งท�าให้การปฏิบัติงาน 
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก
ส�านักจัดการท่ีดินป่าไม้ด�าเนินการจัดสรร
งบประมาณให้ สจป. พื้นที่ครบถ้วน ซึ่งเป็น
ไปตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก
ส�านักงบประมาณ

ด้�นบุคล�กร

1)  อัตราก�าลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม ้
ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจาก 
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีกิจกรรมในการปฏิบัติภารกิจที่กรมป่าไม้
ก�าหนด จ�านวนมาก แต่อัตราก�าลังเจ้าหน้าท่ีมีจ�านวนน้อยกว่า 
ปริมาณงานที่ต้องด�าเนินการ เม่ือกรมป่าไม้เร่งรัดผลการเบิกจ่าย 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมป่าไม้ก�าหนด ท�าให้การรายงานผล 
การปฏบิตังิานอาจล่าช้า เนือ่งจาก ต้องเร่งปฏบิตังิานในพืน้ท่ีเป็นหลกั 
เพื่อให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่ก�าหนด เมื่อปฏิบัติงาน
ในพืน้ทีเ่สรจ็แล้ว จงึจะสามารถรวบรวมผลการปฏบิตังิานเพือ่รายงาน
กรมป่าไม้ ดังนั้น จึงขอให้เพิ่มอัตราก�าลังท่ีเป็นพนักงานราชการ 
ต�าแหน่งช่างส�ารวจเพิม่เตมิ และขอให้เพ่ิมงบประมาณในการจ้างเหมา
ผู้บริการท่ีมีความรู้ด้าน GIS จ�านวน 10 อัตรา/ปี เพื่อให้เหมาะสม 
กับปริมาณงาน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก 
เป็นไปตามกรอบอัตราก�าลังของกรมป่าไม้  
ท้ังนี้ สจป. สามารถแจ้งความประสงค์
อัตราก�าลังที่ขาดแคลนมายังกรมป่าไม้ได้ 
เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบุคลากร 
พิจารณาต่อไป

ตารางที่ 107 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมโครงการจัดท�าแผนการบริหาร 
  จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

2)  การขาดแคลนอัตราก�าลังต�าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ในส่วนจัดการ 
ที่ดินป่าไม้/หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ที่ก�าลังทยอยเกษียณอายุ
ราชการภายใน 3 - 5 ปีนี้ รวมทั้งการขาดแคลนอัตราก�าลังในต�าแหน่ง 
ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน เช่น ต�าแหน่งช่างรังวัด ซึ่งควรปรับ
ต�าแหน่งจากช่างรังวัดเป็นนักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากเป็น
ไปตามกรอบอัตราก�าลังของกรมป่าไม้ ทั้งนี้  
สจป. สามารถแจ้งความประสงค์อตัราก�าลงั 
ที่ขาดแคลนมายังกรมป่าไม ้ได ้  เพื่อให ้ 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบด้านบคุลากรพจิารณา 
ต่อไป

3)  บุคลากรท่ีมีขาดความรู้ ความสามารถ และความช�านาญเฉพาะทาง  
เช่น ความรู้ความช�านาญด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้านจัดท�าแผนที่
แบบองค์รวม ด้านระบบสารสนเทศ และด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร  
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยท่ีผ่านมารวม
ทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ 
ได้มกีารจดัสรรงบประมาณให้ สจป. ส�าหรับ
เป็นค่าใช ้จ ่ายในการจ้างงานด้าน GIS  
เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของ สจป. แล้ว  
ทัง้นี ้อยูร่ะหว่าง สจป. ด�าเนนิการจดัท�าสญัญา 
การจ้างงานเจ้าหน้าที่ GIS

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันบางหน่วยปฏิบัติ มีรถยนต์ท่ีใช้
เพยีง 1 คัน ทีเ่สือ่มสภาพ ท�าให้ยากต่อการเข้าถงึพืน้ทีล่าดชนั ซึง่จ�าเป็น
ต้องใช้รถยนต์ประเภทขับเคล่ือน 4 ล้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
การปฏิบัติงาน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยในข้อก�าหนด 
การปฏิบัติงานของกิจกรรมโครงการจัดท�า 
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ ดิน 
และป่าไม้ระดับพื้นที่ ก�าหนดให้จ้างเหมา
ยานพาหนะได้ตามความจ�าเป็น ท�าให้ม ี
ยานพาหนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

2)  ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ช�ารุด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่  
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ส�าหรับฉายภาพ (โปรเจคเตอร์)  
กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล (External Hard disk)  
เครือ่งมือในการพมิพ์แผนทีข่นาดใหญ่ และเคร่ืองหาพกิดัด้วยสญัญาณ 
ดาวเทียมแบบพกพา (GPS) โดยเฉพาะเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ที่ต้องใช้ตรวจสอบรังวัดหาค่าพิกัด
ดาวเทียม รังวัดแปลงที่ดิน เม่ือมีไม่เพียงพอ หรือช�ารุด เจ้าหน้าท่ี 
จึงต้องใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ มือถือส่วนตัว ซึ่งอาจท�าให้ข้อมูล
เกิดความคลาดเคลื่อน จนไม่สามารถน�าไปใช้อ้างอิงในทางราชการ  
และท�าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

อยู่ระหว่างด�าเนินการเสนอรับการพิจารณา 
ของคณะกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และการสื่อสาร กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงาน
ของ “ชุดปฏิบัติการ คทช.อ�าเภอ ในพื้นที ่
ป่าสงวนแห่งชาติ”

3)  การขาดแคลนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา และเครื่องพิมพ ์
ส�าหรับน�าไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่

อยู่ระหว่างด�าเนินการเสนอรับการพิจารณา 
ของคณะกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
คอมพวิเตอร์เพือ่สนบัสนนุงาน แผนการจดัการ 
ท รั พ ย า ก ร ที่ ดิ น แ ล ะ ป ่ า ไ ม ้  ต า ม ม ติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน  
2561
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1)  ฐานข้อมูล GIS ที่ใช ้ในการจัดท�าร่าง 
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม ้
ระดับพื้นที่ของส�านักจัดการทรัพยากร
ป ่าไม ้พื้น ท่ี  ยัง มีความคลาดเคล่ือน 
ไม่ตรงกัน

ขอให้กรมป่าไม้จัดส่งฐานข้อมูล  
GIS ทุกประเภทที่ต ้องใช ้ ใน 
การจดัแผนการจดัการ ฯ ให้ส�านกั
พ้ืนท่ี เช่น เขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ชั้นคุณภาพลุ ่มน�้ า  สภาพป ่า 
ปี 2545 สภาพป่า 2557 เป็นต้น

อยู่ระหว่างด�าเนินการแก้ไขโดยผู้ปฏิบัติงาน
จะต้อง update ข้อมูล GIS ให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีข้อมูล GIS ที่มี 
ความทันสมัยสามารถใช้ปฏิบัติงานได้

2)  ฐานข้อมูลแปลงรังวัดที่ดินของราษฎร
ที่ มี อยู ่ ไม ่ตรงกับสภาพภู มิประ เทศ
และข ้อเท็จจริงในปัจจุบัน เนื่องจาก
ข ้ อ มูลการถือครองแปลง ท่ีดิน เดิม 
เป ็นการส�ารวจตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ยังไม่ม ี
ภาพถ่ายทางอากาศใช้ในการปฏิบัติงาน 
รูปแปลงท่ีดินที่น� ามาจัดท�าแผนที่มี 
ความคลาดเคล่ือน บางรายมกีารเปลีย่นแปลง 
ผู้ครอบครองที่ดิน

เร่ิมต้นส�ารวจข้อมูล รังวัดใหม่  
และท�าการปรับให้ตรงกับสภาพ
ภูมิประเทศ

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยมีการส่งมอบ 
ภาพถ ่ายทางอากาศ ส�าหรับใช ้ ในการ 
ปฏิบัติงานตามโครงการ ส�ารวจตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541  
ท� า ให ้มีภาพถ ่ายทางอากาศใช ้ ในการ 
ปฏิบัติงาน

3)  การขาดข ้อมูลภาพถ ่ายทางอากาศ/ 
ดาวเทยีมความละเอียดสงูทีต่รงห้วงเวลา 
ที่ก�าหนดในกรอบมาตรการ ฯ ท�าให ้
หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์แปลภาพถ่าย
ทางอากาศ/ดาวเทียม เพื่ อจ� าแนก
กลุ ่มเป้าหมายตามมาตรการที่ก�าหนด  
ซึ่งอาจไม่ถูกต้อง แม่นย�า 

•  กรมป่าไม ้ควรจัดหาข้อมูล 
ภ า พ ถ ่ า ย ท า ง อ า ก า ศ /
ดาวเทียมความละเอียดสูง  
ตรงห ้วงเวลาท่ีก�าหนดใน
กรอบมาตรการ ฯ

•  ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  
ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ ด ้ า น ก า ร แ ป ล
ภาพถ่ายดาวเทียม หรือให้
เจ ้าหน ้าท่ีที่ เชี่ยวชาญจาก
ส�านักส่วนกลางเป็นผู ้แปล 
ภาพถ่ายดาวเทียม

อยู่ระหว่างด�าเนินการเสนอของบประมาณ 
โครงการเพื่อจัดหาภาพถ่ายดาวเทียม 
รายละเอียดสูง ปี 2557 เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถ 
Download ข้อมูลจาก google map  
มาประกอบการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้

ตารางที่ 108 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
  โครงการจัดท�าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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4)  ฐานข ้อมูลแนวเขตและ พ้ืนที่ ที่ เป ็น 
การด�าเนินการระดับนโยบาย ONE MAP 
มีความไม่ชัดเจน ได้แก่ การด�าเนินการ 
กันคืนพื้นที่  ส.ป.ก. ที่ ได ้ด�าเนินการ 
ไปแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ 

ด� า เนินการ ONE MAP ให ้ 
แล้วเสร็จ ให้เกิดความชัดเจน 

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขต 
ที่ดินของรัฐ (One Map) โดยคณะกรรมการ
นโยบายท่ีดินแห่งชาติ ได้มีค�าสั่งที่ 1/2563 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่ 
แนว เขตที่ ดิ นของรั ฐแบบบู รณาการ 
มาตราส่วน 1 : 4000 One Map และแก้ไข
ปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยมี รมว.
กลาโหม เป็นประธานในโครงการ One Map 
มีหลักเกณฑ์ในการด�าเนินการกันคืนพื้นที่ 
ที่ไม่เหมาะสมในการปฏิรูปที่ดิน ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ และส.ป.ก. 
คืนให้กรมป่าไม้ และปรับปรุงแนวเขตตาม
กฎหมายระหว่าง ส.ป.ก. กับ กรมป่าไม ้
ให ้ ไม ่ทับซ ้อนกัน เช ่น ปรับตามสภาพ
ภูมิประเทศ ปรับให้สอดคล้องข้อเท็จจริง
ตามท่ีกรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. ปัจจุบัน
ด�าเนินการ 2 กลุ่มจังหวัด ได้แก่
 กลุม่ที ่1 จ�านวน 11 จงัหวดั ประกอบด้วย 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ  
นครปฐม กรุง เทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และ 
สุพรรณบุรี
 กลุ่มที่ 2 จ�านวน 11 จังหวัด ประกอบ
ด้วย อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี  
สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด

5)  ผู ้ถือครองที่ดินไม ่ทราบสถานะที่ดิน 
ของตนเองว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
หรือไม่

ประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจ 
กับผู้ถือครองที่ดิน

6)  การไม่แสดงตนของราษฎร เนื่องจาก 
เข้าใจผิดว่าได้รับการจัดที่ดินของ สปก.
4-01 (พื้นที่ติดต่อเขตปฏิรูปที่ดิน)

ได้มีการประชุมชี้แจงให้ราษฎร 
และผู้น�าชุมชมเข้าใจ

7)  ราษฎรทีค่รอบครองไม่อยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการ •  ประสานงานหน ่วยงาน ท่ี 
เกี่ยวข้อง

•  ควรให้ราษฎรมาแจ้งท่ีหน่วย 
ป้องกันรักษาป่าในท้องที่
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8)  มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน และ
การแก ้ ไขป ัญหายังไม ่ชัดเจน ท�าให ้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามท�างาน
ล�าบาก

•  ต ้ อ ง ก� า ห น ด ม า ต ร ก า ร / 
แนวทางให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

•  ควรจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส�าหรับเจ้าหน้าที่

แก ้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ทั้งน้ี มาตรการ
แนวทางการปฏบิตังิานและการแก้ไขปัญหา 
ของกรมป ่า ไม ้ มีความชัดเจนอยู ่ แล ้ ว  
เมื่อกรมป่าไม้ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและ 
แผนการใช้จ่ายเงนิแล้ว ได้มกีารแจ้งรายละเอยีด 
ข้อก�าหนดการปฏิบัติงาน พื้นที่เป้าหมาย  
งบประมาณ และแนวทางการด�าเนินงาน  
ให้กบั สจป. พืน้ที ่ ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน  
ซึ่ง สจป. จะต้องประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่
ก่อนออกปฏิบัติงานด้วย

9)  พื้นที่เป้าหมายด�าเนินงานเป็นพื้นที่ที่มี
การท�าประโยชน์/อยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน�้าชั้น 3, 4, 5  หลังมติ 
คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2541  
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะด�าเนินการตามกรอบ
มาตรการ (กลุ ่ ม  2)  ลักษณะของ 
การด�าเนนิงานในพืน้ที ่โดยให้มกีารปลกูป่า 
เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ 
อยู่อาศัยและท�ากิน โดยปลูกป่าเศรษฐกิจ
ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นเงื่อนไข 
ที่ราษฎรจะน�าไปปฏิบัตินั้นเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากมีปัจจัยเรื่องความยากจน

พิ จ า ร ณ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์ ต า ม
มาตรการที่เป็นไปได้ หรือปลูก
ป่าเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 20  
ของพืน้ท่ีจงึจะได้รับความร่วมมอื 
มากกว่า

อยู่ระหว่างด�าเนินการแก้ไข โดยพื้นที่ที่ได้
ด�าเนินการจัดท�าแผนการจัดการทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่แล้ว ส�านักจัดการ
ที่ดินป่าไม้ได้ส่งผลการส�ารวจจ�าแนกพื้นที ่
ตามกลุ่มมาตรการ ตามมติ 26 พ.ย. 61  
ให้หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ส�าหรับกลุ่มที่ 2 อยู่ในความรับผิดชอบของ 
ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้ที่จะพิจารณา 
ด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ ท้ังน้ี 
อยู่ระหว่างด�าเนินการของส�านักเศรษฐกิจ
การป่าไม้

 10)  ผลการปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามแผนงาน 
ที่ก�าหนด ดังที่ สจป.ท่ี 12 สาขากระบี่ 
ได้รับแผนให้ด�าเนินการ 30 หมู่บ้าน
เป็นเงิน 1,230,000 บาท (หน่ึงล้าน
สองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) แต่ได้ขอ
ปรับแผนงาน ฯ ให้เหลือ 16 หมู่บ้าน  
เน่ืองจากอีก 14 หมู ่บ ้าน ไม่มีพื้นที ่
เป้าหมายด�าเนินการ กรมป่าไม้อนุมัติ
ให้ด�าเนินการตามแผนงาน ฯ จ�านวน  
16 หมู่บ้าน แต่ไม่มีการปรับแผนการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค ว ร ป รั บ แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
งานและแผนการใช ้จ ่ ายเ งิน
ให ้สอดคล้องกับปริมาณงาน
ท่ีอนุมัติให้ด�าเนินการในคราว
เดียวกัน ไม่ควรให้หน่วยงาน 
ระดับพื้นที่เป็นผู ้พิจารณาการ
ใช้จ่ายงบประมาณ โดยไม่ทราบ
หลักเกณฑ์ท่ีแน่ชัด (ส�านักเสนอ
กรมป่าไม้ขอคืนเงินงบประมาณ 
551,040 บาท (ห้าแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) ให้กรม
พิจารณาแล้ว

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยกรมป่าไม้ได้
ก�าหนดแผนงานตามที่ สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่ เสนอ ซ่ึงในการปฏิบัติงานพบว่า  
มีเป้าหมายด�าเนินการเพียง 16 หมู่บ้าน 
สจป. จึงได้คืนงบประมาณในส่วนที่เหลือให้
กรมป่าไม้ ท้ังนี้ ในภาพรวมของโครงการ ฯ  
สามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ตามตัวชี้วัด
ของกรมป่าไม้
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 11)  พ้ืนท่ีป ่าสงวนแห ่งชาติของจังหวัด
ราชบุรี ที่เหลือมีลักษณะกระจัดกระจาย  
เป ็นหย ่อมเล็กหย่อมน้อย ยากต่อ 
การบริหารจัดการ

ตรวจ สอบ พื้ นที่ ด ้ วย แผ นที่
ภูมิประเทศก่อน และส�ารวจ 
ตกหล่นเพิ่มเติมเมื่อลงพื้นท่ีจริง 
ว ่ ายั งขาดหมู ่บ ้ าน ใดที่ ต ้ อง 
ด�าเนินการ

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก 
ลกัษณะภมูปิระเทศ

 12)  เนื่องจากที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้าง
ภายในส�านัก ฯ ท�าให้การด�าเนินการ 
อาจมีความล่าช ้า ในการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด

ป ร ะ ส า น ง า น เ พื่ อ รั บ ข ้ อ มู ล 
แนวทางปฏิบตั ิ จากผูป้ฏิบตังิาน 
เดิม ที่เคยปฏิบัติงานก่อนที่จะม ี
การเปลีย่นโครงสร้างส�านัก

 13)  การใช้ภาษา และช่องทางในการส่ือสาร 
(สัญญาณโทรศัพท์  อินเทอร ์ เน็ต)  
ในการติดต่อประสานงานกับประชาชน
ในบางพื้นที่

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร 
และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้
พร้อมทุกคร้ัง ก่อนการเข้าพื้นท่ี
ด�าเนินงาน

 14)  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 ในพื้นที่ เป ้าหมาย ส ่งผลให ้ 
เจ ้ าหน ้ าที่ ไม ่สามารถลงพื้นที่ เพื่ อ 
ปฏิบัติงานได้

รอให้สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ลดน้อยลงก่อน จึงลงพื้นท่ีเพื่อ
ปฏบัิตงิาน

 15)  ความไม่สงบชายแดนใต้ ไม่มี

5.18 กิจำกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับที่ 2 • งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
 ล�าดับที่ 3 • ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช�ารุด  
    และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

1)  หน ่วยงานได ้รับงบประมาณจากหน่วยงานส ่วนกลาง 
ไม่ต่อเนื่องและล่าช้า ส่งผลให้การด�าเนินการตามโครงการ 
ล่าช้าตามไปด้วย เพราะไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่าย 
เพื่อจะไปปฏิบัติงานภายในพื้นที่ ซึ่งท�าให้การปฏิบัติงาน 
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ การจัดสรรงบประมาณ 
เรยีบร้อยแล้ว

2)  แม้ว่าปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่า 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกรมป่าไม้มีหน้าท่ีในการ 
ฝึกอบรม ให้ความรู ้  สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการไฟป่า 
ให้ อปท. เท่านั้น แต่ในบางกรณีได้เกิดไฟป่า ซึ่งอยู่ในพื้นที ่
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประกอบกับ อปท. ที่อยู่ในพื้นที ่
ยังไม่มีความพร้อมในการด�าเนินการดับไฟป่า ท�าให้หน่วย 
ป้องกันและพัฒนาป่าไม้ต้องใช้งบประมาณในภารกิจอ่ืน 
มาใช้ในการด�าเนินการดับไฟป่า

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วย
ป้องกันและพัฒนาป่าไม้เพิ่มเติม รวมท้ังประสาน
กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรร 
งบประมาณให้กับ อปท. เพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่า  
คาดว่าจะได้รบังบประมาณในปี พ.ศ. 2565

3)  กรมป่าไม้สนบัสนนุงบประมาณในการตรวจตดิตาม ให้ค�าแนะน�า 
การประสานตามกจิกรรมป้องกนัไฟป่าและควบคมุหมอกควนั  
จ�านวน 30,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน 
ให้ครบถ้วนทุกพื้นที่

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากกิจกรรม
ป้องกนัไฟป่าและควบคมุหมอกควนั ถกูปรบัลดเงนิ
งบประมาณ จงึท�าให้ไม่มงีบประมาณในการสนบัสนนุ
ในการตดิตามให้ค�าแนะน�าการประสานตามกจิกรรม
ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน จึงท�าให้ม ี
งบประมาณไม่เพยีงพอต่อการด�าเนนิงานให้ครบถ้วน
ทกุพืน้ที่

4)  งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้หมู ่บ ้านเครือข่าย 
ความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่าในพืน้ที่เปา้หมายอย่างทั่วถงึ

อยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก ่
เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟ ซึ่งในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จดัสรรเงินอดุหนุน จ�านวน 
1,000 เครอืข่าย

5)  งบประมาณ 50,000 บาท ต่อหมู่บ้านไม่เพียงพอ เนื่องจาก 
ต้องซื้อชุดอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือเป็นค่าน�้ามัน เบี้ยเลี้ยง ในการ
ลาดตระเวน และการดับไฟป่าของสมาชิกเครือข่าย ซึ่งแต่ละ
หมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า มีพื้นที่ 
และความถี่ในการลาดตระเวนไม่เท่ากัน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากกิจกรรม
ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ถูกปรับลด
เงินงบประมาณ จึงท�าให้ไม่มีงบประมาณในการซื้อ 
ชุดอุปกรณ์ในการลาดตระเวนและการดับไฟป่าของ
สมาชิกเครอืข่าย

6)  งบประมาณส�าหรับการประสานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของ 
ศูนย์ป่าไม้ประจ�าจังหวัดไม่เพียงพอ

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากกิจกรรม
ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ถูกปรับลด
เงินงบประมาณ จึงท�าให้ไม่มีงบประมาณส�าหรับ 
การประสาน/ประชาสมัพันธ์ในพืน้ที่

ตารางที่ 109 แสดงปัญหาอปุสรรคพืน้ฐานของกจิกรรมป้องกนัไฟป่าและควบคมุหมอกควนั

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นบุคล�กร

1)  อัตราก�าลังของบุคลากรไม ่สอดคล ้องกับปริมาณงาน 
ที่รับผิดชอบ เนื่องจากพื้นที่ป่ามีขนาดใหญ่ การปฏิบัติงาน 
ป้องกันและควบคุมไฟป่าจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีก�าลังคน 
มากพอในการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดขึ้น 
พร้อมกันหลายพ้ืนท่ี หากมีก�าลังคนน้อยย่อมไม่สามารถ 
ปฏิบัติการได้ทันการณ์ นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจาก 
การปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ ใน 1 คน  
ที่ต้องปฏิบัติภารกิจหลายหน้าที่ และต้องประจ�าหลายฝ่าย  
อีกทั้งบางรายต้องปฏิบัติหน้าท่ีประจ�าในภาคสนามด้วย  
จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากรัฐบาล 
มีนโยบายลดอัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกปี 
ท�าให้อัตราส่วนของเจ้าหน้าท่ีต่อพื้นท่ีท่ีต้องก�ากับ
ดแูลไม่สอดคล้องกนั

2)  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ที่มีขาดความรู ้  
ความสามารถ และทักษะในด้านการควบคุมไฟป่าที่ถูกต้อง  
ซึ่งจะส่งผลต่อการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
แก่สมาชิกเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี้ ยังขาด 
ความรู้ ความช�านาญด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) อีกด้วย

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
หน่วยป้องกันและพัฒนา ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มกีารจดัฝึกอบรมไปแล้ว จ�านวน 5 รุน่ 
และจะด�าเนนิการอกีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3)  การขาดแคลนบุคลากรที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณ 
อายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ส่งผลให ้
การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากรัฐบาล 
มีนโยบายลดอัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกปี 
ท�าให้อัตราส่วนของบุคลากรท่ีจะมาทดแทน ส่งผล 
ให้การปฏบิตังิานขาดความต่อเนือ่ง

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ยานพาหนะที่มีเสื่อมสภาพ หรือช�ารุด และไม่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังขาดแคลนยานพาหนะประเภท 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส�าหรับน�าไปใช้ปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่ที่ลาดชัน และเข้าถึงยากล�าบาก

อยู่ระหว่างด�าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณใน 
การซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ทัง้นี ้ได้จดัสรรงบประมาณในการซ่อมบ�ารุง 
และอุปกรณ์ดบัไฟป่าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2)  ครุภัณฑ์ ได ้แก่ อุปกรณ์การดับไฟป่า (เครื่องเป่าลม) 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ เส่ือมสภาพ หรือช�ารุด และ 
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

อยู ่ระหว่างด�าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณ 
ในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566

3)  สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันเป็นส่วนต่อเติมอาคาร ซึ่งไม่ได้
มาตรฐาน และไม่ได้เป็นส่วนของอาคารส�านักงานที่เป็น 
ครุภัณฑ์ ส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน

อยู ่ระหว ่างด�าเนินการจัดสรรงบประมาณใน 
การก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า  
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณได้จัดสรรงบลงทุน 
ให้กบัศนูย์ส่งเสรมิการควบคมุไฟป่า
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  ประชาชนเผาวัชพืชในที่ดินท�ากิน ท�าให้ 
ไฟลุกลามเข้ามาในพื้นที่ป่า

ออกประกาศก�าหนดเขตควบคุมไฟป่า

2)  การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดท�าแนวกันไฟ 100 
กม. ของ สจป.ที ่12(นครศรธีรรมราช) ล่าช้า 
เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding 
เม่ือประกาศแล้วปรากฏว่าไม่มีผู ้สนใจยื่น 
เสนอราคา จึงต้องเปล่ียนวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นวิธีคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ์ 
COVID - 19 จึงท�าให้การปฏิบัติงานไม่เป็น 
ไปตามแผนงานที่ก�าหนด

ต้องก�าชับ เร่งรัดผูรั้บจ้างให้ปฏิบตังิาน 
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างโดยเร็ว

3)  การใช้ภาษา และช่องทางในการสื่อสาร  
(สัญญาณโทรศพัท์ อนิเทอร์เนต็) ในการตดิต่อ 
ประสานงานกับประชาชนในบางพื้นที่

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร และ 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้พร้อม 
ทุกครั้ง ก่อนการเข้าพื้นที่ด�าเนินงาน

4)  ความไม ่สงบของชายแดนใต้ ส ่งผลให ้
เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ไม่มี

ตารางที่ 110  แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
  ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

5.19 กิจำกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า
 และควบคุมไฟป่า (ภาคเหนือ)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับที่ 1 • ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช�ารุด  
    และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 ล�าดับที่ 2 • เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�าเป็น 
    ในการปฏิบัติงาน
 ล�าดับท่ี 3 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

การเบิกจ่ายล่าช้า ส่งผลให้เครือข่ายไม่สามารถปฏิบัติงานได ้
ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุไฟป่า

ด้�นบุคล�กร

1)  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วย 
ป้องกันรักษาป่า ส่วนใหญ่มีอายุมาก และขาดทักษะในการ
ควบคุมและดับไฟป่า

อยู่ระหว่างด�าเนินการให้ส่วนกลางจัดท�าการฝึกอบรม 
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการควบคุมไฟป่า

2)  อัตราก�าลังของบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ดับไฟป่า เนื่องจากต้องปฏิบัติภารกิจหลายหน้าที่

ไม่สามารถด�าเนนิการแก้ไขได้ เนือ่งจากรัฐบาลมนีโยบาย 
ลดอัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกปี จึงท�าให้
บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  อุปกรณ์ในการดับไฟป่าเสื่อมสภาพ ช�ารุด และไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่างด�าเนินการแจกจ่ายอุปกรณ์ที่ได้มีการจัดซื้อ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2)  ยานพาหนะที่มีเสื่อมสภาพ อยู ่ระหว่างด�าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณใน 
การซ่อมบ�ารงุและบ�ารุงรกัษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3)  ขาดแคลนยานพาหนะประเภทรถยนต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
ส�าหรบัเข้าไปประสานงานในหมูบ้่านเครอืข่ายบางแห่งทีอ่ยู่
ในท้องทีท่รุกนัดาร และขาดแคลนวทิยสุือ่สาร (วทิยมุอืถอื 
ขนาด 5 วัตต์)

อยู่ระหว่างด�าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณ ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 111  แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน 
  รักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคเหนือ)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

การใช้ภาษา และช่องทางในการสื่อสาร  
(สัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต) ใน 
การติดต่อประสานงานกับประชาชนใน 
บางพื้นที่

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร และ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้พร้อม 
ทุกครั้ง ก่อนการเข้าพื้นที่ด�าเนินงาน

ตารางที่ 112  แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคเหนือ)

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

5.20  กิจำกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า 
และควบคุมไฟป่า (ภาคตะวันออก)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับที่ 1 • ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และ 
    เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
 ล�าดับที่ 2 • เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�าเป็น 
    ในการปฏิบัติงาน
   • หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 ล�าดับที่ 3 • ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

1)  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไม่ได้รับงบประมาณ 
ด�าเนินงานในภารกจิการเป็นพ่ีเลีย้งให้ความรู ้ค�าแนะน�า  
ดูแล ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ 
เครอืข่าย ฯ จึงท�าให้การด�าเนินงานขาดความต่อเนื่อง

อยูร่ะหว่างด�าเนินการมอบภารกจิการเป็นพีเ่ลีย้งให้ความรู้  
ค�าแนะน�า ดูแลติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 
ของเครือข่าย ฯ ให้กับศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ซึ่งจะ
เริ่มด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2)  กรมป่าไม้ จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในพื้นท่ี 
ที่ ไม่มีเครือข่าย ฯ หรือเครือข่ายได้รับเงินอุดหนุน 
ในปีก่อน ๆ  ครบแล้ว ท�าให้ต้องขอคืนเงินงบประมาณ 
จ�านวน 14 เครือข่าย ในการอุดหนุนหมู่บ้านเครือข่าย

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยการจัดสรรงบประมาณไปให ้
พื้นที่ที่สามารถจัดตั้งเครือข่าย ฯ ได้ ท�าให้สามารถจัดตั้ง
เครือข่ายใหม่ได้ครบถ้วนตามแผน

ด้�นบุคล�กร

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะในการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เนื่องจาก 
การปรบัโครงสร้างขององค์การ จงึท�าให้เกดิการปรบัเปลีย่น 
ผู ้รับผิดชอบ ประกอบกับไม่มีการถ่ายทอดข้อมูล และ 
องค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานแทน

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที ่
หน่วยป้องกันและพัฒนา ทั้งนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
การป้องกันและควบคุมไฟป่า 6 ศูนย์ท่ัวประเทศในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ไม่มี

ตารางที่ 113  แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน 
  รักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคตะวันออก)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

กรมป่าไม้ส่งแผนงานและงบประมาณให้ สจป.ที ่9  
สาขาปราจีนบุรีด�าเนินการ จ�านวน 40 หมูบ้่าน 
เม่ือหน่วยปฏบิตัติามแผนงานในพืน้ทีไ่ด้ตรวจสอบ
แล้ว พบว่า หมูบ้่านทีก่�าหนดไว้ในแผนปฏบิตังิาน 
จ�านวน 14 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านท่ีไม่ได้อยู่ในพื้นที่
เส่ียงต่อการเกิดไฟป่า จ�านวน 4 หมู่บ้าน และมี 
หมู ่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุนในการเสริมสร้าง 
เครือข ่ายความร ่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
ครบแล้ว จ�านวน 10 หมู่บ้าน จึงต้องขอปรับ
แผนการปฏิบัติงาน

ขอปรับแผนการปฏิบัติงานให ้ 
ศูนย ์ส ่งเสริมการควบคุมไฟป่า 
ภาคกลางท่ี 2 (ปราจีนบุรี) และ
หน ่ วยงานด� า เนิ นการ ในการ
สนับสนุนหมู ่บ ้านป้องกันไฟป่า  
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จ�านวน  
1 4  ห มู ่ บ ้ า น  เ นื่ อ ง จ า ก เ ป ็ น
จังหวัดที่ไม่ได้รับงบประมาณใน 
การสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟป่า  
และเป็นการเตรียมสร้างหมู่บ้าน 
ในการควบคมุไฟป่า ส�าหรบัปีต่อไป

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดย 
การโอนงบประมาณไปให ้ 
หน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไม้ 
ท่ีจดัตัง้ได้ ท�าให้สามารถจดัตัง้
เครือข่าย ฯ ในปี พ.ศ. 2564 
ครบทุกเครือข่าย

ตารางที่ 114  แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคตะวันออก)

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 3) ปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไขที ่
ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา 

 ปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
(ภาคกลาง) 
 • ไม่ได้รับรายงานปัญหา

5.21 กิจำกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า 
 และควบคุมไฟป่า (ภาคกลาง)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน
 ล�าดับที่ 2 • ไม่มี
 ล�าดับที่ 3 • ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

ไม่มี

ด้�นบุคล�กร

ไม่มี

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ยานพาหนะมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566

ตารางที่ 115  แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน 
  รักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคกลาง)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

5.22  กิจำกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า 
และควบคุมไฟป่า (ภาคใต้)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับที่ 1 • เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�าเป็น 
    ในการปฏิบัติงาน
 ล�าดับท่ี 2 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับที่ 3 • งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
   • ไม่มคีรภุณัฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ส�าหรบัการปฏิบตังิาน

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

1)  หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ต้องปฏิบัติ

2)  การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนให้เครือข่ายละ 50,000 บาท 
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด�าเนินโครงการ ฯ ของเครือข่าย ท�าให้ขาดความ
ต่อเนือ่ง ส่งผลให้ขาดประสทิธภิาพในการควบคมุและป้องกนัไฟป่าของ
หมู่บ้าน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก 
จ�ากัดด้วยการขอจัดตั้งงบประมาณ

ด้�นบุคล�กร

1)  อตัราก�าลงัของบุคลากรไม่สอดคล้องกบัปรมิาณทีร่บัผดิชอบ ซึง่เกดิจาก 
การปรับปรุงโครงสร้าง และก�าหนดให้ภารกิจควบคุมไฟป่าระดับ
อ�าเภอ อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ จนถึง
ปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปี แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตราก�าลังท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า (พนักงานจ้างเหมา) 
มาปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ การด�าเนินโครงการของเครือข่ายจ�าเป็น 
จะต้องมีบุคลากรของกรมป่าไม้เป็นพี่เลี้ยงช่วยให้ค�าปรึกษาด้าน 
การด�าเนินการต่าง ๆ  รวมถงึการถ่ายทอดความรูท้างวชิาการในการควบคมุ 
และป้องกนัไฟป่าของหมูบ้่าน ซึง่ในปัจจบุนัยงัมีจ�านวนเจ้าหน้าทีไ่ม่เพียงพอ 
ต่อจ�านวนเครือข่าย

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก 
ไม่สามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ เป็นไป 
ตามนโยบายการลดอัตราก�าลงัของเจ้าหน้าที่ 
ภาครัฐทุกปี

ตารางที่ 116  แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน 
  รักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคใต้)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

2)  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขาดความรู้  
ความเข้าใจต่อการจัดท�าและด�าเนินโครงการ ฯ รวมท้ังขาดความรู้  
และทักษะที่จ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ทักษะทางด้าน 
การควบคุมไฟป่า และการจัดท�าแผนที่

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับ
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ให้เข้าใจ
และให้ความรู้ และทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ัง จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
การป้องและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ  
จ�านวน 6 ศูนย์ทั่วประเทศในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ขาดแคลนครุภัณฑ์ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ยานพาหนะที่สามารถ 
เข้าถึงเส้นทางที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า

อยู่ระหว่างด�าเนินการแจกจ่ายยานพาหนะ 
และอุปกรณ์ดับไฟป ่าที่ ได ้จัดซื้อในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุม
ไฟป่ายังขาดความเข้าใจต่อแนวทาง
การด�าเนินงานของการจดัท�าโครงการ  ฯ

จัดท�าคู่มือแนะน�าภาคปฏิบัติงาน
ของเครือข่าย ฯ

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้เครือข่าย ฯ เก่า ท้ังน้ี  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรร 
งบประมาณ 1,000 เครือข่าย เครอืข่าย 
ละ 30,000 บาท

2)  เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุม
ไฟป่าขาดความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุม 
ไฟป่าขาดความต่อเนือ่งในการสนบัสนนุ 
ด้านงบประมาณ

สนบัสนนุงบประมาณให้เครอืข่าย  ฯ  
สามารถด�ารงอยู ่อย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแนวหน้าในการปฏิบตังิาน 
พื้นที่

3)  ความล่าช้าในการประสานงานระหว่าง 
เจ้าหน้าที่กับเครือข่าย ฯ

ค ว ร ส ร ้ า ง ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต ่ อ 
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับ
เครือข่าย ฯ ในพื้นที่ทั้งในส่วนของ
โครงการและการปฏิบติังานร่วมกนั

4)  ไม่ทราบพื้นที่เป้าหมายด�าเนินการ 
ล่วงหน้า

ประสานพ้ืนท่ีเป้าหมายกับ สจป.  
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดอืน ก่อนถงึ 
ปีงบประมาณที่จะด�าเนินการ

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการพิจารณาเครอืข่าย 
ท่ีจะได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งได ้ให ้หน่วยงานที่ 
ปฏิบัติงานเสนอพื้นที่เป้าหมายมาให้
กรมป่าไม้ออกแผนปฏิบัติงานให้ศูนย์
และส�านัก

ตารางที่ 117  แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคใต้)

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

5.23 กิจำกรรมส่งเสริมการจำัดการป่าชุมชน

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน
 ล�าดับที่ 2 • เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�าเป็น 
    ในการปฏิบัติงาน
 ล�าดับท่ี 3 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

1)  หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานจาก 
หน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การปฏบัิตงิานขาดความชดัเจน 
และความต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้การปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก�าหนดตามแผน 
ปฏบิตังิานและแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ�าปีทีไ่ด้รบั

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยจัดท�าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เสนออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่ออนุมัติแผนงานดังกล่าว 
ให้ทันในต้นปีงบประมาณ

2)  งบประมาณไม่เพียงพอต่อจ�านวนป่าชุมชนท่ีต้องจัดท�าแผน 
จัดการป่าชุมชน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยจัดท�าค�าของบประมาณ 
ในการจดัท�าแผนจดัการป่าชมุชน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ท�าให้ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินการส่งเสริม 
การจัดท�าแผนจัดการป่าชุมชนครบตามจ�านวน 
เป้าหมาย

ตารางที่ 118  แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นบุคล�กร

1)  อัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณแผนงาน 
ที่ได้รับจากกรมป่าไม้ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส่วนจดัการป่าชมุชนได้รบัการจดัสรรงบประมาณหลายกจิกรรม  
ทั้งจากของกรมป่าไม้ท่ีเป็นงบปกติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดท�า 
แผนจดัการป่าชมุชน ซึง่ต้องท�าให้แล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จ�านวน 467 ป่าชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.  
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่ต้องจัดท�าแผนให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี  
จึงท�าให้มีป่าชุมชนที่จะต้องด�าเนินการเป็นจ�านวนมาก และ 
พื้นที่ป่าชุมชนยังไม่ชัดเจน มีการซ้อนทับ สลับแปลง เป็นต้น  
ประกอบกบัแผนงานฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม ทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พ.ร.ก. เงินกู้)  
กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชนที่จะต้อง 
หาพื้นท่ีในการด�าเนินการ ซึ่งบางพื้นท่ียังมีปัญหาในเร่ืองของ 
ขอบเขตป่าชุมชน เนื่องจากซ้อนทับกับแปลงปลูกป่า FPT  
และกจิกรรมของงบจงัหวดัในการประสานจดัหาพ้ืนทีด่�าเนินการ 
สร ้างฝายในพื้นที่ป ่าชุมชน จ�านวน 300 ฝาย จึงท�าให ้ 
การด�าเนินการล่าช้า เน่ืองจากจ�านวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณงานที่ได้รับ

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากมีกรอบอัตรา 
ก�าลังเจ้าหน้าที่จ�ากัด

2)  ขาดแคลนอัตราก�าลังข้าราชการ ที่จะท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม
ออกปฏิบัติงาน เนื่องจากการจัดตั้ง/ท�าแผน และจัดท�าแนวเขต 
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และ 
อนุบัญญัติ บางครั้งจึงจ�าเป็นต้องอาศัยข้าราชการเป็นผู้ชี้แจง

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากมีกรอบอัตรา
ก�าลังเจ้าหน้าที่จ�ากัด

3)  ขาดแคลนอตัราก�าลงั โดยเฉพาะต�าแหน่งช่างรงัวดั และเจ้าหน้าที่
ทางด้านภมูสิารสนเทศ เพือ่มาปฏิบตังิานจดัท�าแนวเขตป่าชมุชน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยกรมป่าไม้ได้รับกรอบ 
การจัดสรรอัตราก�าลัง ท้ังนี้ ส�านักจัดการป่าชุมชน 
ได้รับการจัดสรรกรอบอัตราก�าลัง ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่
ทางด้านภูมิสารสนเทศ จ�านวน 1 คน

4)  บุคลากรที่มีขาดความรู้ความสามารถในด้านการจัดท�าข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรังวัดหรือจัดท�าแนวเขต

ยังไม่ด�าเนินการแก้ไข เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ มีแนวทางการแก้ไข 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานศึกษา เรียนรู้ข้อมูลด้าน
การจัดท�าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรังวัด
หรือจัดท�าแนวเขตกันเองระหว่างบุคลากรภายใน
หน่วยงาน

5)  เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
ด�าเนินงานตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยส�านักจัดการป่าชุมชน 
ได้ด�าเนินการจัดประชุมคลินิกป่าชุมชนโดยการประชุม
ผ่านระบบ VDO Conference ไปยงัหน่วยงานภมูภิาค
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ยานพาหนะไม่เพยีงพอต่อการปฏิบตังิาน และยานพาหนะทีม่อียู่ 
มีทั้งช�ารุด และเส่ือมสภาพ รวมทั้งประเภทของยานพาหนะ 
ไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่เป็นเขาสูง ลาดชัน และทุรกันดาร 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ�าเป็นต้อง 
ขอรับการจัดสรรรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

อยู ่ ระหว ่ างด� า เนินการเตรียมการจัดท�าค� าขอ 
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไปยังส�านักงบประมาณ

2)  ครภุณัฑ์ทีใ่ช้ปฏบิตังิานมาเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ คอมพวิเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 
(GPS) อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ เกิดเส่ือมสภาพ ช�ารุด และ 
ไม่รองรับโปรแกรมปัจจุบันที่จ�าเป็นต้องใช้ด�าเนินงาน รวมทั้ง 
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

อยู ่ ระหว ่ างด� า เนินการเตรียมการจัดท�าค� าขอ 
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไปยังส�านักงบประมาณ

3)  การขาดแคลนครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองหาพกิดัด้วยสญัญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา (GPS) และยานพาหนะในการปฏิบัติงาน

อยู ่ ระหว ่ างด� า เนินการเตรียมการจัดท�าค� าขอ 
งบประมาณปี พ.ศ. 2566

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  แนวเขตป่าชุมชนไม่มีความชัดเจน คลาดเคลื่อน  
และไม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิทีช่าวบ้านดแูล เนือ่งจาก 
พบว่าข้อมูลแนวเขตป่าชุมชน มาตรา 99 และ
มาตรา 100 เป็นพ้ืนที่ น.ส.ล. ที่ไม่มีสภาพป่า 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวเขตการปกครอง ส่งผล
ให้พื้นที่ที่ชุมชนดูแลไม่ตรงกับฐานข้อมูล รวมทั้ง 
ยังพบการซ้อนทับของพื้นที่กับหน่วยงานอื่น  
เช่น แนวเขตป่าชุมชนทับซ้อนกับพื้นที่อนุรักษ์ 
แนวเขตอุทยาน ฯ นอกจากนี้ ยังพบการบุกรุก
พื้นท่ีป่าชุมชน ซึ่งท�าให้ต ้องใช ้ระยะเวลาใน 
การตรวจสอบมากขึ้น

•  ขอทราบแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาแนวเขตป่าชุมชนท่ีชัดเจน  
เพ่ือให้หน่วยงานสนามสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

•  ขอรับการสนับสนุนอัตราก�าลัง
ในต�าแหน่งนายช่างส�ารวจเพ่ือ 
ปฏิบัติงานด้านแผนที่ป่าชุมชน

•  ประสานกับเจ้าหน้าท่ีของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พนัธุพื์ช เพือ่แก้ปัญหาเรือ่งแนวเขต 
ที่ทับซ้อน

•  บูรณาการข้อมูลจากโครงการ 
One Map และแนวเขตการ
ปกครอง น�ามาเป็นข้อมลูประกอบ
การด�าเนินงาน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดย
กรมป่าไม้ได ้มีหนังสือแจ้ง 
หน่วยงานภมูภิาคให้ตรวจสอบ 
ขอบเขตป่าชมุชนทีไ่ม่สอดคล้อง 
กบัพืน้ทีจ่รงิ ป่าชมุชนทบัซ้อน 
กบัพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ตามกฎหมาย 
ท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือทับซ้อน
กับชุมชนอื่น

ตารางที่ 119  แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม 
  ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

378



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้
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2)  การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนด  
ท�าให้หน่วยปฏบัิตต้ิองขอให้ส�านกัจดัการป่าชุมชน 
ปรับแผนงานใหม่ ซึ่งส่งผลให้ผลการด�าเนินงาน 
ล่าช้า ดงักรณต่ีอไปนี้

 •  สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ขอปรับลด 
แผนงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดท�าแผน 
การจัดการป่าชุมชน ในพื้นที่จังหวัดตรัง จาก 
45 แห่ง เหลือ 25 แห่ง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานน้อย

 •  สจป.ที่ 9 (ชลบุรี ) ขอปรับแผนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมหลักส ่งเสริมการบริหารจัดการ 
ป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  
(กิจกรรมส ่งเสริมการจัดท�าแผนจัดการ 
ป ่าชุมชน) เนื่องจากตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินที่กรมป่าไม้ก�าหนด 
มีความคลาดเคล่ือนของจ�านวนป่าชุมชน 
ตามมาตรา 99 และมาตรา 100 แห่งพระราช-
บัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

 •  สจป.ที ่12 สาขากระบี ่ได้รับจดัสรรงบประมาณ  
ในการส่งเสริมการจัดท�าแผนจัดการป่าชุมชน  
จังหวัดกระบี่  45 ป่าชุมชน จังหวัดพังงา  
70 ป่าชุมชน และจังหวัดภูเก็ต 2 ป่าชุมชน 
แต่เน่ืองจากจังหวัดภูเก็ตยังมีพื้นที่ป่าชุมชน 
อีก 3 ป่าชุมชน จึงขอเพ่ิมแผนการจัดท�าแผน 
ของจังหวัดภูเก็ตอีก 3 ป่าชุมชน ในขณะที ่
จังหวัดพังงา เม่ือทางพื้นท่ีได้เข้าตรวจสอบ 
พื้น ท่ีป ่า ชุมชนพบว ่ามีการเปล่ียนสภาพ  
และไม่มีพื้นที่ป ่าชุมชนทดแทน บางพื้นที่ 
มีการเปลี่ยนแปลงชุดกรรมการป่าชุมชน  
ท�าให้ติดต่อประสานงานล�าบากไม่ต่อเนื่อง  
บางชุมชนไม่มีความพร้อม และบางชุมชน 
ต ้องการน�าพ้ืนที่ ไปใช ้ประโยชน ์อย ่างอ่ืน  
ท�าให ้ต ้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา โดยขอปรับลดพ้ืนที่ 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดท�าแผนป่าชุมชน  
จาก 70 ป่าชุมชน เหลือ 50 ป่าชุมชน

•  ท�าหนังสือรายงานกรมป่าไม้แล้ว  
ตามหนงัสอื ที ่ทส 1625.3/4667 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

•  ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9  
(ชลบรุ)ี ได้ส่งหนงัสอืแจ้งกรมป่าไม้ 
แล้ว ตามหนังสือส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ที่ 
ทส 1622.3/2665 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง ขอปรับแผน 
การปฏิบตังิานกจิกรรมหลกัส่งเสรมิ 
การบรหิารจดัการป่าชุมชน กจิกรรม 
ส ่งเสริมการจัดการป ่าชุมชน 
(กิจกรรมส ่ง เสริมการจัดท�า
แผนจัดการป่าชุมชน) ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

•  กิจกรรมส่งเสริมการจัดท�าแผน 
จดัการป่าชุมชน เพิม่เป้าหมายของ 
จังหวัดภูเก็ตจ�านวน 3 ป่าชุมชน 
ใ น ส ่ ว น ข อ ง จั ง ห วั ด พั ง ง า มี 
ความจ�าเป็นต้องขอปรับลดพื้นท่ี 
ป่าชุมชนเป้าหมาย ท่ีไม่สามารถ
ด�าเนินการจัดท�าแผนได้ จาก 
70 ป่าชุมชน เหลือ 50 ป่าชุมชน 
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่
ตรวจสอบเพิ่มเติมให้ชัดเจน เพื่อ
หาแนวทางในการจัดท�าแผน 
ให้เป็นไปไปตามแผนปฏิบัติงาน
ท่ีได้รับให้ได้มากท่ีสุด เพื่อไม่ให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
และป่าชุมชน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดย
กรมป่าไม้ได้ด�าเนินการปรับ 
เป้าหมายการด�าเนินงานให้
ตรงตามความต้องการ

3)  คณะกรรมการป่าชุมชน กรรมการป่าชุมชน  
และราษฎรยังขาดความรู ้ ความเข้าใจ เร่ือง  
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และ 
อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ท�าให้การจัดการป่าชุมชน 
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

เร่งประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ เพือ่สร้าง 
ความรู ้ความเข้าใจ เรือ่ง พระราชบัญญตัิ 
ป่าชมุชน พ.ศ. 2562 และอนบุญัญตัิ 
ที่เกี่ยวข้อง
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4)  หน่วยงานส่วนจัดการป่าชุมชนได้รับแนวทาง 
การด�าเนินงานล่าช้า ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ   
ทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิงาน ตาม พ.ร.บ. ป่าชมุชน  
พ.ศ. 2562 เพิ่งจะด�าเนินการเสร็จ รวมทั้ง
แนวทางในการด�าเนินงานไม่ชัดเจน จึงท�าให ้
ไม่สามารถด�าเนนิการให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ที่กรมป่าไม้ก�าหนดตามแผนปฏิบัติงาน

•  ประสานหน่วยงานส่วนกลาง
ในกรณีที่ไม่เข้าใจระเบียบ หรือ 
แนวทางต่าง ๆ

•  ควรมีการก�าหนดแนวทางใน 
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้น

•  ให ้ เจ ้ าหน ้า ท่ีผู ้ปฏิบัติงานท�า 
ความเข้าใจแผนการปฏิบัติงาน 
แนวทางการปฏิบัติงาน พ.ร.บ. 
ป่าชุมชน และอนุบญัญัตท่ีิเกีย่วข้อง 
ซึ่งได้มีการประกาศไปแล้ว

แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า แ ล ้ ว เ ส ร็ จ 
โดยส�านักจัดการป่าชุมชน 
ได้จัดท�าคู่มือการด�าเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัต ิ
ออกตามความในพระราชบญัญัต ิ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เล่มที่ 1

5)  การปฏิบัติงานตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  
ในกรณีการจัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจ�าจังหวัด

ควรรอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ให้ครบทุกต�าแหน่งก่อน และไม่ควร
เร่งรีบ

6)  สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้รับแผนการปฏิบัติ
งานกิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจาก 
ป่าชุมชน (งบเงินอุดหนุน) จ�านวน 91 หมู่บ้าน 
เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติงานปกติ ส ่งผลให ้
การปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมส ่งเสริม 
การจัดการป่าชุมชนล่าช้ากว่าปกติ

•  ออกค�าสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติ
งานเพิ่มเติม

•  ปฏิบัติงานในหลาย ๆ  กิจกรรม
ควบคูก่นัไป เพือ่ให้สามารถด�าเนนิ 
การได้ครบถ้วนทุกแผนงาน

7)  บางพ้ืนที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 ท�าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ 
หรือจัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนได้

อาจต้องรอระยะเวลาให้การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ลดน้อยลง 
หรือท�าความเข้าใจชุมชน รวมท้ัง 
มมีาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก
อนามยั

8)  การใช้ภาษา และช่องทางในการสือ่สาร (สญัญาณ
โทรศพัท์ อนิเทอร์เนต็) ในการตดิต่อประสานงาน 
กับประชาชนในบางพื้นที่

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร และ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้พร้อม
ทุกครั้ง ก่อนการเข้าพื้นที่ด�าเนินงาน

9)  เส้นทางในการเข้าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเส้นทาง 
ที่ทุรกันดาร

•  แจ้งขอความร่วมมอืในการปรับปรุง 
เส้นทางไปยงัหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบ

•  มีการวางแผนงานให้สอดคล้อง 
กบัช่วงฤดกูาล
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

5.24  กิจำกรรมจำัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานป่าชุมชน)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
    ที่ปฏิบัติ
 ล�าดับที่ 2 • หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 ล�าดับท่ี 3 • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

ไม่มีงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานให้ค�าชี้แจง 
และติดตามงานกับชุมชน

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการแก้ไข โดยการใช้งบประมาณส่วนหนึง่ 
ในการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีได้บางส่วน เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับไม่มากพอที่จะจ้างเจ้าหน้าท่ีในจ�านวน 
หลายอัตรา ท้ังนี้ การติดตามงานกับชุมชนโดยการออก 
พื้นที่ของเจ้าหน้าที่ท�าได้ค ่อนข้างดีแต่อาจจะไม่ได ้ดี 
ที่สุด เนื่องจากงบประมาณการจัดจ้างเจ้าหน้าที่มีน้อย

ด้�นบุคล�กร

อัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ที่รับผิดชอบ

อยู่ระหว่างด�าเนินการแก้ไข โดยการพยายามกระจายงาน 
ความรับผิดชอบให้บุคลากรในจ�านวนท่ีเท่า ๆ  กัน ผลลัพธ ์
ที่ได้ค่อนข้างดีแต่อาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพ

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ยานพาหนะด�าเนินโครงการ ฯ ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
ที่เป็นภูเขาสูงชันและยากต่อการเข้าถึง จ�าเป็นต้องใช้ 
รถยนต์ขบัเคลือ่น 4 ล้อ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
ของเจ้าหน้าที่ และอ�านวยความสะดวกต่อการให้บริการ
ประชาชน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยหน่วยงานได้รับยานพาหนะ 
เพื่อใช้ในการด�าเนินโครงการ ฯ

ตารางที่ 120 แสดงปัญหาอุปสรรคพืน้ฐานของกจิกรรมจดัการทรพัยากรป่าไม้เพือ่สนบัสนนุ 
  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานป่าชุมชน)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  ป่าชุมชนเป้าหมายคนในชุมชนส่วนใหญ่ 
เป็นชนเผ่า ท�าให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน

จัดหาล่ามท้องถิ่นเพื่อช่วยอธิบาย
และชี้แจง

2)  ขาดเจ้าหน้าที่ท่ีมีความช�านาญในการเข้า 
พื้นที่

จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความช�านาญ 
ในการเข้าพื้นที่

3)  การปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของไวรัส 
COVID - 19 ท�าให้ไม่ได้รับความร่วมมือ 
เท่าที่ควร

ต้องสร้างความเข้าใจและขอความ
ร่วมมือเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามเป้าหมาย

4)  การใช้ภาษา และช่องทางในการส่ือสาร 
(สญัญาณโทรศพัท์ อนิเทอร์เนต็) ในการตดิต่อ 
ประสานงานกับประชาชนในบางพื้นที่

วางแผนงาน จดัเตรยีมเอกสาร และ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้พร้อม 
ทุกคร้ัง ก่อนการเข้าพื้นท่ีด�าเนิน
โครงการ ฯ

ตารางที่ 121  แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไข
  ของกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
  แบบโครงกาหลวง (งานป่าชุมชน)

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

5.25  กิจำกรรมบริหารจำัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(ภาคเหนือ)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
    ที่ปฏิบัติ
 ล�าดับท่ี 2 • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน
 ล�าดับท่ี 3 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
   • ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช�ารุด  
    และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

1)  งบประมาณมาล่าช้า สจป. โดยส่วนจัดการป่าชุมชน ได้รับ 
งบประมาณจากส�านักจัดการป่าชุมชนล่าช้า

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยจัดท�าแผนปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายเงินเสนออธิบดีกรมป่าไม้
เพื่ออนุมัติแผนงานดังกล่าว รวมทั้งจัดส่งแผน 
ปฏิบัติงานและแผนการใช ้จ ่ายเงินให ้ทันใน 
ต้นปีงบประมาณ

2)  งบประมาณไม่เพียงพอกับจ�านวนพื้นที่ป่าชุมชน ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากส�านัก 
แผนงานและสารสนเทศเป็นผูพ้จิารณาเป้าหมาย
ในการด�าเนินงาน

3)  ไม่มีเงนิงบประมาณส�าหรบัให้เจ้าหน้าทีอ่อกปฏบิตังิานให้ค�าชีแ้จง 
ประสานงานกบัชาวบ้านเพือ่ท�าแผนขอรบัเงินอุดหนนุ และตดิตาม 
งานกับชุมชน

ไม ่สามารถด�า เนินการแก ้ ไขได ้  เ น่ืองจาก 
ส�านักแผนงานและสารสนเทศเป็นผู้พิจารณา 
งบประมาณ

ด้�นบุคล�กร

1)  อตัราก�าลงัของบคุลากรไม่สอดคล้องกบัปริมาณแผนงานท่ีได้รับ 
จากกรมป่าไม้ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนจัดการ
ป่าชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณหลายกิจกรรม ทั้งจาก
ของกรมป่าไม้ที่เป็นงบปกติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดท�าแผน 
จัดการป่าชุมชน ซึ่งต้องท�าให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จ�านวน 467 ป่าชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. 
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่ต้องจัดท�าแผนให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี 
จึงท�าให้มีป่าชุมชนที่จะต้องด�าเนินการเป็นจ�านวนมาก และพื้นที่ 
ป่าชมุชนยงัไม่ชดัเจน มกีารซ้อนทบั สลับแปลง เป็นต้น ประกอบกบั 
แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (พ.ร.ก. เงินกู)้ กจิกรรม
โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชนที่จะต้องหาพื้นที ่
ในการด�าเนินการ ซึ่งบางพื้นที่ยังมีปัญหาในเรื่องของขอบเขต 
ป่าชุมชน เนื่องจากซ้อนทับกับแปลงปลูกป่า FPT และกิจกรรม
ของงบจังหวัดในการประสานจัดหาพื้นที่ด�าเนินการสร้างฝาย 
ในพื้นที่ป่าชุมชน จ�านวน 300 ฝาย จึงท�าให้การด�าเนินการล่าช้า 
เนื่องจากจ�านวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับ

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากมีกรอบ 
อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่จ�ากัด

2)  ขาดแคลนอัตราก�าลัง โดยเฉพาะข้าราชการต�าแหน่งช่างรังวัด  
และเจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากมีกรอบ
ก�าลังเจ้าหน้าที่จ�ากัด

ตารางที่ 122 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

3)  บุคลากรที่มีอยู่ขาดความรู้ความสามารถในด้านการจัดท�าข้อมูล 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรังวัดหรือจัดท�าแนวเขต

ยังไม่ด�าเนินการแก้ไข เนื่องจากเกิดสถานการณ์ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท้ังนี้ มีแนวทาง 
การแก้ไขท่ีด�าเนนิการโดยให้เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบตังิาน
ศกึษา เรยีนรูข้้อมลูด้านการจดัท�าข้อมลูสารสนเทศ 
ภมูศิาสตร์และการรงัวดัหรอืจดัท�าแนวเขตกนัเอง
ระหว่างบคุลากรภายในหน่วยงาน

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยานพาหนะที่มีอยู่ 
เสือ่มประสทิธภิาพ ในขณะทีต้่องน�าไปใช้ปฏิบัตงิานในพืน้ทีส่งูชนั  
ทรุกนัดาร และห่างไกลชมุชน ซึง่อาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงาน

อยู ่ระหว่างด�าเนินการเตรียมการจัดท�าค�าขอ 
งบประมาณไปยังส�านักงบประมาณ

2)  อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน เช่น คอมพิวเตอร์  
เกิดเสื่อมสภาพและช�ารุด จึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

อยู ่ระหว่างด�าเนินการเตรียมการจัดท�าค�าขอ 
งบประมาณไปยังส�านักงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

1)  ป่าชมุชนเป้าหมาย ส่วนใหญ่คนในชมุชน 
เป็นชนเผ่า ท�าให้มีความเข้าใจคลาด-
เคลื่อน

จัดหาล่ามท้องถิ่นเพ่ือช่วยอธิบายและ
ชี้แจง

2)  ขาดเจ ้าหน ้าที่ที่มีความช�านาญใน 
การเข้าพื้นที่ 

จัดหาเจ ้าหน ้าที่ที่มีความช�านาญใน 
การเข้าพื้นที่

3)  พื้นที่ที่เข ้าร่วมกิจกรรม ผู ้น�าชุมชน 
ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านป่าชุมชน

ควรมีการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
ในพืน้ทีร่่วมกบัหน่วยงานเป็นประจ�าในทกุ 
ป่าชุมชน

4)  จากการเปลีย่นแปลงผูน้�าชมุชน ส่งผลให้ 
ขาดการประสานงานและการด�าเนนิการ 
อย่างต่อเนื่อง 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
ในพืน้ทีร่่วมกบัหน่วยงานเป็นประจ�าในทกุ 
ป่าชุมชน

ตารางที่ 123 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของกิจกรรม
บริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ)

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

5.26  กิจำกรรมบริหารจำัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(ภาคตะวันออก)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับท่ี 1 • ยานพาหนะเสือ่มสภาพ หรอืช�ารดุ และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงาน
 ล�าดับท่ี 2 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับที่ 3 • ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช�ารุด  
    และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

ไม่มี

ด้�นบุคล�กร

อัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ที่รับผิดชอบ

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากมกีรอบอัตราก�าลงั
เจ้าหน้าที่จ�ากัด

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  วัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ช�ารุด และไม่เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์

อยู่ระหว่างด�าเนินการเตรียมการจัดท�าค�าของบประมาณ 
ไปยังส�านักงบประมาณ

2)  ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีสภาพ 
ที่เสื่อมโทรม หรือช�ารุด จึงไม่เหมาะแก่การน�าออกไป 
ใช้ในปฏบิติัราชการ เนือ่งจากจะส่งผลต่อความปลอดภัย
ในชวีติของเจ้าหน้าที ่และประสทิธภิาพของการปฏิบตังิาน

อยู่ระหว่างด�าเนินการเตรียมการจัดท�าค�าของบประมาณ 
ไปยังส�านักงบประมาณ

ตารางที่ 124  แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

 3) ปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไขที ่
ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

 ปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของ
กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก)
 • ไม่ได้รับรายงานปัญหา
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5.27  กิจำกรรมบริหารจำัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(ภาคกลาง)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 • ไม่สามารถจดัล�าดบัความส�าคญัของปัญหาเร่งด่วนได้ เน่ืองจาก 
  ไม่ได้รับการรายงาน

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

ไม่มีงบประมาณ (งบด�าเนินงาน) ในการด�าเนินการประสานงาน
และติดตามผลการด�าเนินงาน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนือ่งจากส�านักแผนงาน  
และสารสนเทศเป็นผู้พิจารณางบประมาณ

ด้�นบุคล�กร

ขาดแคลนอัตราก�าลังข้าราชการ ที่จะท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม
ออกปฏิบัติงาน เน่ืองจากบางครั้งจ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่ 
เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากมีกรอบอัตรา 
ก�าลังเจ้าหน้าที่จ�ากัด

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ครุภัณฑ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบพกพา และโปรเจคเตอร์ 
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการเตรยีมการจดัท�าค�าของบประมาณ 
ไปยังส�านักงบประมาณ

2)  ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เส่ือมสภาพ 
เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี บางครั้งไม่สามารถ 
เข้าพื้นที่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชัน และทุรกันดาร

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการเตรยีมการจดัท�าค�าของบประมาณ 
ไปยังส�านักงบประมาณ

ตารางที่ 125 แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการป่าชุมชน กรรมการ
ป่าชุมชน และราษฎรยังขาดความรู้  
ทักษะในการเขียนโครงการเสนอ
ขอรับเงินอุดหนุน ฯ

ควรมีการอบรม เร่ือง การบริหาร
จัดการป่าชุมชน แก่คณะกรรมการ 
ป่าชุมชน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยให้เจ้าหน้าที ่
เข้าพืน้ทีส่ร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ชมุชน
ในการเขยีนโครงการเสนอขอรบัเงนิอดุหนนุ  
ท�าให้ชุมชนสามารถเขียนโครงการเสนอ
ขอรับเงินอุดหนุนได้

ตารางที่ 126 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไข
  ของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง)

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

5.28  กิจำกรรมบริหารจำัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(ภาคใต้)

 1) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
 ล�าดับที่ 1 • ไม่มียานพาหนะส�าหรับการปฏิบัติงาน
   • ไม่มคีรภุณัฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ส�าหรบัการปฏิบตังิาน
 ล�าดับท่ี 2 • จ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
    ปริมาณงาน
 ล�าดับท่ี 3 • การขาดแคลนอัตราก�าลังในต�าแหน่งที่จ�าเป ็น 
    และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

387



กรมป่าไม้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเส้นทาง 
ที่ทุรกันดาร

แจ้งขอความร่วมมือในการปรับปรุง 
เส้นทางไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตารางที่ 128 แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานและแนวทางการแก้ไข
  ของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคใต้)

 3) ป ัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
ที่ผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอ และผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ผลการติดตามการแก้ไขปัญหา

ด้�นงบประม�ณ

หน่วยงานผู ้ปฏิบัติงานได ้รับงบประมาณล่าช ้า ซึ่งท�าให ้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยจัดท�าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินเสนออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่ออนุมัต ิ
แผนงานดังกล่าวให้ทันในต้นปีงบประมาณ

ด้�นบุคล�กร

1)  อัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ที่รับผิดชอบ และต�าแหน่งไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ

ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากมีกรอบอัตรา
ก�าลังเจ้าหน้าที่จ�ากัด

2)  ขาดแคลนบคุลากรต�าแหน่งนายช่างส�ารวจ และผูท้ีม่คีวามรู้  
ความสามารถในการจัดท�าแผนที่

อยู่ระหว่างด�าเนินการรอสอบ

ด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

1)  ขาดแคลนยานพาหนะ อปุกรณ์จัดเกบ็ข้อมลู อปุกรณ์สือ่สาร
ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ และเครื่องหาพิกัดด้วย 
สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการเตรียมการจดัท�าค�าของบประมาณ 
ไปยังส�านักงบประมาณ

2)  ยานพาหนะ และคอมพวิเตอร์เสือ่มสภาพ ไม่เพยีงพอส�าหรบั 
การปฏิบัติงาน

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการเตรียมการจดัท�าค�าของบประมาณ 
ไปยังส�านักงบประมาณ

ตารางที่ 127  แสดงปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคใต้)

 2) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน พร้อมผลการติดตามการแก้ไขปัญหา
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บทสรุปของปัญหาอุปสรรค

 จากปัญหาอุปสรรคทั้ง 3 ประเด็นที่ได้จากการติดตามผลการด�าเนนิงาน 
โครงการ/กิจกรรมท่ีได ้รับการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายการ ให ้ 
บริการหน่วยงาน หรือตัวชี้ วัดส�าคัญของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ�านวน 28 โครงการ/กจิกรรม สามารถน�ามาประมวลผล และสรปุผล 
การวิเคราะห์ได้ดังนี้

 1)  “ปัญหาท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล�าดับแรก” เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป คือ 

 2)   ส่วน “ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน” ทั้ง 3 ด้าน ที่พบมีดังนี้

(1)  ปัญหาจ�านวนอัตราก�าลัง 
 ของบุคลากรไม่สอดคล้อง 
 กับปริมาณงาน 

(2) ป ั ญ ห า ย า น พ า ห น ะ 
 เสื่อมสภาพ  หรือช�ารุด 
 และ/หรือไม ่เพียงพอ 
 ต่อการปฏิบัติงาน 

(3) ปัญหาเจ้าหน้าที่ขาด 
 ความรู ้  ความเข ้าใจ  
 และทักษะที่ จ� า เป ็น 
 ในการปฏิบัติงาน

   • ปัญหาหน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า
   • ปัญหาหน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด)  
    ซึ่งส ่งผลให้การด�าเนินงานไม่เป ็นไปตามกรอบระยะเวลา 
    ที่ก�าหนด
   • ปัญหาหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
   • ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1)  ปัญหาด้านงบประมาณB
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  (2) ปัญหาด้านบุคลากร
   • ปัญหาจ�านวนอัตราก�าลังของบุคลากรไม่สอดคล้อง 
    กับปริมาณงาน
   • ปัญหาการขาดแคลนอัตราก�าลังที่มาทดแทน ในกรณ ี
    การเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือ 
    เสียชีวิต
   • ปัญหาการขาดแคลนอัตราก�าลังในต�าแหน่งท่ีจ�าเป็น 
    และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร
   • ปัญหาเจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ 
    ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน
   • ปัญหาต�าแหน่งงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับงาน 
    ท่ีปฏิบัติ เช่น ต�าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติงานพัสดุ
   • ปัญหาศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจ 
    ทีป่ฏิบติั เช่น บคุลากรท่ีปฏิบติังานลาดตระเวนมอีายมุาก  
    ท�าให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
   • ปัญหาการเลือ่นระดบัของบุคลากรในสายงานสนบัสนุน
   • ปัญหาขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการ 
    สนบัสนุนเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบตังิานในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน 
    ภาคใต้

  (3) ปัญหาด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก
   • ปัญหาไม่มียานพาหนะส�าหรับการปฏิบัติงาน
   • ปัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช�ารุด และ/หรือ 
    ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
   • ปัญหายานพาหนะท่ีได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับ 
    ภารกิจที่ปฏิบัติ
   • ปัญหาไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ส�าหรับการ 
    ปฏิบัติงาน
   • ปัญหาครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ที่ได้รับการจัดสรร  
    ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ
   • ปัญหาครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือ 
    ช�ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
   • ปัญหาบ้านพัก และ/หรืออาคารส�านักงานเสื่อมสภาพ  
    หรือช�ารุด และ/หรือไม่เพียงพอ
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 3) “ปัญหาที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน” กล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้
   • ปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น  
    การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้ค�าแนะน�า 
    หรือปรึกษาต่าง ๆ
   • ปัญหาฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง  
    และเป็นปัจจุบัน ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
   • ปัญหาประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้ 
    และความเข ้า ใจในด ้านการป ่าไม ้  ส ่งผลให ้ เกิด 
    ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ/หรือไม่ให้ 
    ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
   • ป ัญหามาตรการ/แนวทางส�าหรับการปฏิบัติงาน 
    ไม่ชดัเจน ส่งผลให้การปฏิบตังิานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
    ที่ก�าหนด
   • ป ัญหาการก�าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
    ผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
    และการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย
   • ป ัญหา เจ ้ าหน ้ าที่ มี ความ เสี่ ย งจาก เหตุ การณ ์
    ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
   • ป ัญหากระบวนการทางกฎหมายใช ้ ร ะยะ เวลา 
    ค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  
    ขาดความต่อเน่ือง และไม ่สามารถด�าเนินการได ้ 
    ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
   • ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้าในช่วงฤดูแล้ง

 ปัญหาอุปสรรคข้างต้นที่ปรากฏล้วนเป็นข้อมูลส�าคัญ ที่ผู้บริหาร
สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบาย และ 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการด�าเนินงานของกรมป่าไม ้
ในปีงบประมาณต่อไป
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 ผลจากการติดตามการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หรือตัวชี้วัด 
ส�าคญัของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 จ�านวน 28 โครงการ/ 
กิจกรรมของรอบ 6 เดือน รอบระหว่างปี และรอบ 12 เดือน หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้น�าเสนอข้อเสนอแนะท่ีสามารถน�ามาใช้ในการปรับปรุง 
และพฒันาการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ ดงันัน้ จงึขอน�าเสนอข้อเสนอแนะ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 6.1 ข้อเสนอแนะจ�าแนกรายกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการ 
  หน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 6.2 ข้อเสนอแนะแบบภาพรวม 
 6.3 ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจติดตาม 
  และประเมินผล 

 ซึ่งข้อเสนอแนะทั้ง 3 ส่วนข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

06
ข้อเสนำอแนำะ
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6.1 ข้อเสนอแนะจำ�แนกรายกิจำกรรมตามเป้าหมายการให้บริการ 
 หน่วยงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้น�าโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติ 
ทั้งจากหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จ�านวน  
28 โครงการ/กิจกรรม มาประมวลผล โดยจ�าแนกรายกิจกรรม ดังนี้

 ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควร…

 (1) จัดสรรงบประมาณเพิ่มในงานลาดตระเวน เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้สอดคล้องกับพื้นที่
ท่ีรับผิดชอบและภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
ส�าหรับจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานประจ�าส่วนป้องกันรักษาป่าและ 
ควบคุมไฟป่า และบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจัดท�าแผนที่ 
ตลอดจนจัดหาสถานที่ท�างาน และอุปกรณ์ด้านไอทีที่จ�าเป็นให้อย่าง 
เพียงพอเหมาะสม

 (2) จัดฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู ้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงาน- 
ราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า เช่น กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเขียนบันทึกการจับกุม การตรวจลาดตระเวน
พื้นที่ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มี 
การฝึกอบรมทบทวนประสทิธิภาพการท�างานท้ังทางทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ
ในด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคสนาม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ   
ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยคนละ  
1 ครัง้ เนือ่งจากข้อกฎหมายและระเบียบการปฏิบตัอิาจมกีารเปลีย่นแปลง  
หรือปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมป้องกันและปร�บปร�มก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้
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 (3) หาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก�าลัง กรณ ี
การเกษียณอายุราชการ และข้าราชการที่บรรจุใหม่ของกรมป่าไม้ลาออก 
จากราชการ เพือ่ไปบรรจุเข้ารับราชการในสงักดักรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า  
และพันธุ์พืช ซ่ึงท�าให้กรมป่าไม้ต้องเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
เพราะได้เริ่มปฏิบัติงานและเรียนรู ้งานแล้ว ดังน้ัน เพื่อป้องกันการ 
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เห็นควรท่ีกรมป่าไม้จะพิจารณาถึงสาเหตุว่า
เพราะเหตุใดข้าราชการของกรมป่าไม้จึงยอมลาออกจากราชการแล้วไป
บรรจุใหม่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือจะได้
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป นอกจากนี้ ควรสรรหาบุคลากรมาทดแทน
ในต�าแหน่งงานที่ขาด และสรรหาบุคลากรในต�าแหน่งนิติกร รวมท้ัง 
เพิ่มกรอบอัตราก�าลังในต�าแหน่งนิติกร และเจ้าหน้าที่ส�าหรับปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้  
โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานลาดตระเวนให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ตลอดจนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและพัฒนา 
การด�าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 (4) จัดให ้มีการตรวจสุขภาพให ้กับเจ ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากงานด้านการป้องกันรักษาป่าเป็นงานภาคสนาม ท้ังน้ี เพ่ือ 
ความปลอดภัยของผู ้ปฏิบัติงาน และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

 (5) มีการประเมินกิจกรรมที่ ใช ้เป ็นเครื่องมือในการบริหาร
โครงการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
โครงการ

 (6) พัฒนาระบบลาดตระเวนหรือระบบตรวจสอบการป้องกัน
ปราบปรามการบุกรุก เช่น ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รวมทั้ง 
น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า 
ให้มากขึ้น เช่น กล้อง CCTV เทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการคาดเดาพฤติกรรม
ของผู้บุกรุกท�าลายป่าไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าพื้นที่ได้อย่าง 
ทันท่วงที

 (7) ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 (8) จัดหาค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ เน่ืองจากมีความเสี่ยง
ต่อชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ กรณ ี
ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
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 (9) ปรับตัวชี้วัด เน่ืองจากปัจจุบันมีการบุกรุกพื้นท่ีป่าลดลง  
การก�าหนดตัวชี้วัดเป็นจ�านวนพื้นที่ที่ถูกจับกุม จึงส่งผลให้การด�าเนินงาน
ไม่สามารถเป็นไปตามพื้นที่เป้าหมายที่ก�าหนดและเป็นไปได้ยาก

 (10) ขอให้กรมป่าไม้มีการชี้แจงกับส�านักงบประมาณเพื่อให้
ทบทวนพิจารณาเพ่ิมเติมงบประมาณการป้องกันรักษาป่า เนื่องจาก 
เป็นภารกิจหลักที่ควรด�าเนินการอย่างเร่งด่วน

 ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควร...

 (1) เพิ่มงบประมาณด้านสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่

 (2) มีการจัดสรรบุคลากรในระดับหัวหน้าหน่วย ฯ หรือ บุคลากร
ระดับปฏิบัติการให้เพียงพอและต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
ต่อจ�านวนหน่วยป้องกันรักษาป่า เช่น
  • ข้าราชการต�าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ/ช�านาญการ
  • พนักงานราชการต�าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ นิติกร และ 
   นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เป็นต้น

 (3) จัดสรรงบประมาณการฝึกอบรมให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที ่
ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เช่น
  • หลักสูตรการฝึกลาดตระเวน
  • หลักสูตรสืบสวนสอบสวนการด�าเนินคดีด้านป่าไม้
  • หลักสูตรการเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการด�าเนินคดี 
   ด้านป่าไม้
  • หลักสูตรกฎหมายและระเบียบส�าหรับผู ้ปฏิบั ติงาน 
   ด้านการป้องกัน

 (4) ในการปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องมีความพร้อมทั้งทางด้าน
บุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารในการปฏิบัติงาน เพราะหาก 
มีความพร้อมแล้วจะท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมปฏิบัติก�รพิเศษในก�รป้องกัน ทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 (5) สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับ 
เจ้าหน้าที่

 (6) จัดท�าคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
กฎหมายป่าไม้ (ฉบับประชาชน) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน

 (7) ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

 (8) จัดหาค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ เน่ืองจากมีความเสี่ยง
ต่อชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ กรณ ี
ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และหลักประกันคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

 (9) เพิ่มอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช ่น รถยนต์  
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

 (10) ตรวจสอบการใช ้ประโยชน์ของพื้นท่ีทั้งหมดว่ามีการใช ้ 
ประโยชน์ในรูปแบบใดแล้วบ้าง ไม่ว ่าจะเป็นการจัดสรรท่ีดินท�ากิน 
ให้กับผู้ยากไร้ คทช. เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด และอาจจะมี 
การขอปรับลดตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจ�านวนพื้นท่ี 
ในปัจจุบัน รวมท้ัง ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศเกี่ยวกับร่องรอย 
การท�าประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎร

 ส�านักโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษควรเตรียมการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งหรือปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกล่วงหน้า  
ส�าหรับโครงการที่ประสบปัญหา โดยให้ผู ้รับผิดชอบโครงการจัดหา 
และจัดเตรียมพ้ืนที่ส�าหรับกักเก็บปริมาณน�้าช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอ 
และเป็นระบบ ทั้งนี้ ควรสนับสนุนงบประมาณส�าหรับการด�าเนินการ 
ข้างต้นด้วย

กิจกรรมโครงก�รพัฒน�ป่�ไม้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(ปลูกไม้ใช้สอย)
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 ไม่มีข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ส�านักโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษควร...

 (1) เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งหรือปริมาณน�้าไม่เพียงพอ 
ต่อการเพาะปลูกล่วงหน้า ส�าหรับโครงการที่ประสบปัญหา โดยให ้
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดหาและจัดเตรียมพื้นที่ส�าหรับกักเก็บปริมาณน�้า
ช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอและเป็นระบบ ทั้งนี้ ควรสนับสนุนงบประมาณ
ส�าหรับการด�าเนินการข้างต้นด้วย

 (2) จดัท�าคูม่อืสร้างป่าสร้างรายได้ฉบบัประชาชนหรอืประสานงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมปลูกป่�ในพื้นที่โครงก�รฟื้นฟูป่�ต�มม�ตร� 25 
พระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

กิจกรรมโครงก�รสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ต�มพระร�ชดำ�ริ 
สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี

มาตรา 25

398กรมป่าไม้



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 ส�านักส่งเสริมการปลูกป่าควร...

 (1) จัดเตรียมหาพื้นท่ีเพ่ือกักเก็บแหล่งน�้าหรือหาแหล่งน�้า 
ที่เหมาะสมที่จะใช้ในโครงการ รวมถึงการวางแผนเตรียมพ้ืนที่ และเตรียม
พันธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่น้ัน ในกรณีพื้นที่ด�าเนินโครงการประสบ
ปัญหาขาดแคลนน�้าและแหล่งน�้า

 (2) จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน และการรายงานผล 
การด�าเนินงานให้หน่วยปฏิบัติงานทราบ เพื่อการด�าเนินงานจะได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางเดียวกัน และควรให้ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที ่
รับผิดชอบติดตาม ดูแล และรายงานผลให้ส่วนกลางทราบอย่างสม�า่เสมอ 
และหากพบปัญหาระหว่างด�าเนินการให้รีบแจ้งให้ส่วนกลางทราบ 
โดยเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและก่อเกิดความเสียหายแก่ 
ทางราชการ รวมทั้งควรจัดหาอุปกรณ์ด้านไอทีให้เพียงพอต่อการใช้งาน
และทันสมัยมากขึ้น

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ

 ส�านักส่งเสริมการปลูกป่าควร...

 (1) ควรเตรียมการแก้ไขปัญหาภยัแล้งหรอืปรมิาณน�า้ไม่เพยีงพอ 
ต่อการเพาะปลกูล่วงหน้า โดยให้ผูร้บัผดิชอบโครงการจดัหาและจัดเตรยีม 
พื้นที่ส�าหรับกักเก็บปริมาณน�้าช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอและเป็นระบบ 
ส�าหรับโครงการที่ประสบปัญหา

 (2) ให้ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ตรวจสอบข้อมูลพื้นท่ี
แปลงปลูกป่าให้ชัดเจนและถูกต้องก่อนเสนอส่งให้ส่วนกลางจัดต้ังค�าขอ 
งบประมาณประจ�าปี และหากพบปัญหาระหว่างด�าเนินการให้รีบแจ้ง 
ให้ส่วนกลางทราบโดยเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและก่อเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ

กิจกรรมฟื้นฟูป่�เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภ�คเหนือ)
ภาคเหนือ
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 ส�านักโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษควร...

 (1) เพิม่ทักษะความรูค้วามเข้าใจให้กบัเจ้าหน้าทีใ่นการด�าเนนิการ 
ทั้ง 21 ขั้นตอน

 (2) สร ้างความร ่วมมือและการมีส ่วนร ่วมของผู ้น�าชุมชน 
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่

 (3) กรณีโครงการท่ีประสบปัญหาภัยแล้งหรือปริมาณน�้า 
ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ผู้รับผิดชอบโครงการควรเตรียมการแก้ไข
ปัญหาล่วงหน้า โดยการหาและจัดเตรียมพื้นท่ีส�าหรับกักเก็บปริมาณน�้า
ช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอและเป็นระบบ ทั้งนี้ ส�านักโครงการพระราชด�าริ 
และกิจการพิเศษ ควรสนับสนุนงบประมาณส�าหรับการด�าเนินการ 
ข้างต้นด้วย

 (4) จดัท�าคูม่อืสร้างป่าสร้างรายได้ฉบบัประชาชนหรอืประสานงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ดียิ่งขึ้น

 (5) ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ฯ เนื่องจากกิจกรรมสร้างป่า
สร้างรายได้ เป็นกิจกรรมที่จ�าเป็นจะต้องติดตามประสิทธิภาพของงาน 
อยู่เสมอ

กิจกรรมสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ (ภ�คเหนือ)
ภาคเหนือ

400กรมป่าไม้



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 ส�านักโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษควร...

 (1) เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งหรือปริมาณน�้าไม่เพียงพอ 
ต่อการเพาะปลูกล่วงหน้า ส�าหรับโครงการที่ประสบปัญหา โดยให ้
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดหาและจัดเตรียมพื้นที่ส�าหรับกักเก็บปริมาณน�้า
ช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอและเป็นระบบ ทั้งนี้ ควรสนับสนุนงบประมาณ
ส�าหรับการด�าเนินการข้างต้นด้วย

 (2) จดัท�าคูม่อืสร้างป่าสร้างรายได้ (ฉบบัประชาชน) หรอืประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การจัดท�าหนังสือ
ฉบับพกพา เข้าใจง่าย ส�าหรับแจกประชาชนทั่วไป

กิจกรรมสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

 ส�านักส่งเสริมการปลูกป่าควร...

 ให้ส่วนกลางและส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ พิจารณา
กิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ด�าเนินการให้ถี่ถ ้วน และติดตามผล 
การด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงานส�าหรับปีงบประมาณ
ถัดไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถด�าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและไม่ให้เกิดปัญหา กรณีหน่วยปฏิบัติ 
ไม ่สามารถด�าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช ้จ ่ายเงิน 
งบประมาณที่ก�าหนดไว้ ท�าให้ต้องขอคืนเงินงบประมาณเกิดขึ้นอีก ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมฟื้นฟูป่�เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภ�คใต้)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ภาคใต้

401



กรมป่าไม้

 ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้ควร...

 (1) สนับสนุนงบประมาณส�าหรับการจัดฝึกอบรมบุคลากรได ้
แลกเปลีย่นเรยีนรูต้ามภมูภิาคต่าง ๆ  เพือ่เพิม่องค์ความรูแ้ละประสทิธภิาพ 
บุคลากร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ 
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 (2) พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ  เช่น Application ระบบออนไลน ์
ให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ในการบริหารจัดการระบบ

 (3) เห็นควรขยายเวลาในการจ่ายเงินอุดหนุน

 ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้ควร...

 สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน 
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมโครงก�รสนับสนุนก�รปลูกไม้เศรษฐกิจ

กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (ภ�คเหนือ)

ภาคเหนือ

402



รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้ควร...

 (1) ประชาสัมพันธ์เพื่อรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยจัดท�า
สื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เชิญชวน 
ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อมูลการสนับสนุนเงินทุนให้เกษตรกร  
แหล่งซื้อขายไม้ ความต้องการของตลาด

 (2) สนบัสนนุงบประมาณในการจดัฝึกอบรมเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิาน 
ให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ัง 
เพิ่มองค์ความรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 (3) ขอให้กรมป่าไม้ พิจารณาระเบียบ มาตรการมารองรับ หาก
ในภายภาคหน้าเกิดกรณีการเสียชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยให้สิทธิ 
ผู ้ท่ีมีรายชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ในค�าร้องเป็นส�าคัญ และสามารถ 
เปลีย่นแปลงชือ่ผูร้บัผลประโยชน์ได้เลย หากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลกัฐาน 
การเสียชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการเดิมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยให้
เป็นอ�านาจของส�านักงานพื้นที่รับรอง

กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว 
(ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

 ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้ควร...

 สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน 
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกไม้โตเร็ว (ภ�คกล�ง)

ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนือ

ภาคกลาง
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กรมป่าไม้

 ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้ควร...

 (1) มีห้องปฏิบัติการด้านสารสนเทศ และเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีสมรรถนะสูงรองรับโปรแกรมด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ ให้สามารถ
ปรับปรุงสมรรถนะได้ทุก 2 ปี พร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม ้
ทุกประเภทและการประมวลผล เพราะในปัจจบัุนการถอืครองทีใ่นพืน้ท่ีป่า 
มีจ�านวนมากและจะมีการรับรองสิทธิ์การอยู ่อาศัยและท�ากินให้แก่ 
ราษฎรผู้ถอืครองเดมิ จงึต้องมรีะบบจดัเกบ็ข้อมลูให้สามารถตรวจสอบได้  
ป้องกันการซื้อขายเปลี่ยนมือ

 (2) ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายการด�าเนินงานให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับอัตราก�าลังคน จึงจะท�าให้งานที่ได้รับมอบหมายให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ซึ่งการด�าเนินงานในพื้นที่ต้องใช้เวลา เพื่อสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ด�าเนินการ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว 
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจ�านวนมาก

 (3) ด�าเนินการป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีเนื้อที่และปริมาณงานน้อย 
ให้แล้วเสร็จก่อน ส่วนป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีเน้ือท่ีมาก ให้เจ้าหน้าที่ 
ทุกสายงานไปช่วยกันเพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จตามก�าหนดเวลา

 (4) จัดการประชุมหรือสัมมนาด้านที่ดินของราษฎรตามโครงการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม รวมท้ังตอบปัญหา
อุปสรรคในการท�างาน ตลอดจนจัดการฝึกอบรม

 (5) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและ 
ทันสมัยอย่างเพียงพอ

กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ เพื่อก�รจัดห�ที่ดิน 
ทำ�กินให้ชุมชน
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 (6) ปรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ ผู้ได้รับการจัดสรรที่ดิน
ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลการส�ารวจรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ (เดิม) เน่ืองจากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
และความเปล่ียนแปลงการถือครองที่ดินของราษฎรปัจจุบัน ส่งผลให ้
เกิดปัญหาด้านการจัดท่ีดินท�ากินให้ชุมชน กรณีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ฯ  
แต่ข้อเท็จจริงยังคงท�าประโยชน์ในพื้นที่ ไม่สามารถน�าไปจัดสรรให้กับ 
บุคคลอื่นได้

 (7) จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ส่วนภูมิภาคต้ังแต ่
เดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น และไม่ควรแบ่งส่งงบประมาณมาเพื่อ 
เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส เพราะไม่สามารถด�าเนินการให้ต่อเน่ืองตาม
แผนการปฏิบัติงานได้ เน่ืองจากหากไม่มีงบประมาณในการด�าเนินการ  
จะไม่สามารถลงนามในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ท�าให้การปฏิบัติงาน
ไม่ต่อเนื่อง เสียเวลาในการเริ่มต้นขออนุมัติด�าเนินการในกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง

 (8) ก�าหนดแนวทาง/ระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจน ตามกระบวนการ 
ด้านกฎหมายป่าไม้

 (9) บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องในด้านข ้อมูล 
กับราษฎรที่แจ้งครอบครองที่ดิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
และสอดคล้องกัน

 (10) ประสานผู ้น�าชุมชนจัดประชุมชี้แจงราษฎรท่ีครอบครอง
พื้นที่อีกครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน ความสมบูรณ์ของข้อมูล 
และเพื่อท�าความเข้าใจกับราษฎรเพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้อย่าง 
ถูกต้องและเข้าใจ
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กรมป่าไม้

 ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้ควร...

 (1) ส�ารวจเ พ่ือจัดท�าข ้อมูล ท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดิน 
ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ควรเร่งรัดด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยการ 
เ พ่ิมงบประมาณ อัตราก�าลัง  อีกท้ังการบูรณาการงบประมาณ 
จากหน่วยงานอื่นมาด�าเนินการ ให้กรมป่าไม้จัดเจ้าหน้าที่ท�าการส�ารวจ 
การจ้างหน่วยงานภาครัฐที่มีความรู้ เช่น มหาวิทยาลัย หรือบริษัทเอกชน  
ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในก�ากับของกรมป่าไม้ เพื่อจะได้น�าพ้ืนท่ีท่ีคงสภาพป่า 
มาก�าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติต่อไป

กิจกรรมสำ�รวจทรัพย�กรที่ดินและป่�ไม้เพื่อจัดทำ�ข้อมูลที่ดิน
และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่�ไม้ถ�วร

 (2) ผลการส�ารวจเพ่ือจัดท�าข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดิน
ในพ้ืนท่ีป่าไม้ถาวร ซึ่งมีราษฎรถือครองท�าประโยชน์น้ัน ระดับนโยบาย 
ต้องเร่งรัดให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพราะพื้นที่ดังกล่าวมีสถานะ
เป็นป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้

 (3) จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเร็ว เนื่องจากพื้นที่บางพื้นที ่
เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมทัง้หมูบ้่าน หรอืทัง้ต�าบล หากขาดการประสานงาน
ที่รวดเร็ว จะไม่สามารถนัดหมายหรือนัดประชุมราษฎรในพื้นที่ได้อย่าง 
ทั่วถึง ส่งผลให้อาจต้องมีการนัดประชุมอีกหลายครั้ง ท�าให้สูญเสียเวลา  
และงบประมาณในการปฏิบัติงานภาคสนามในครั้งต่อไป

 (4) ก� าหนดแนวทางในการแก ้ ไขป ัญหาการครอบครอง 
ท�าประโยชน์/อยู ่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ให้ชัดเจน และ 
สามารถน�าไปชี้แจงราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 (5) แก้ไขปัญหาแนวเขตป่าไม้ถาวรท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพ 
ความเป็นจริงในภูมิประเทศ เนื่องจากท�าให้ขาดความน่าเชื่อถือจาก
ราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 (6) จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ส่วนภูมิภาคต้ังแต่
เดือนตุลาคมของปีงบประมาณน้ัน และไม่ควรแบ่งส่งงบประมาณมาเพื่อ 
เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส เพราะไม่สามารถด�าเนินการให้ต่อเน่ืองตาม
แผนการปฏิบัติงานได้ เน่ืองจากหากไม่มีงบประมาณในการด�าเนินการ 
จะไม่สามารถลงนามในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ท�าให้การปฏิบัติงาน 
ไม่ต่อเนื่อง เสียเวลาในการเริ่มต้นขออนุมัติด�าเนินการในกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง

 (7) จัดประชุม/สัมมนาด้านที่ดินของราษฎรตามโครงการ

 (8) ก�าหนดแนวทาง/ระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจน ตามกระบวนการ
ด้านกฎหมายป่าไม้

 (9) เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ถาวร ไม่เข้าข่ายโครงการจัดที่ดินท�ากิน 
ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) หน่วยปฏิบัติจึงต้องการ 
ความชัดเจนในการจัดที่ดินให้ราษฎรเพื่อชี้แจงกับราษฎรให้ชัดเจน 
ต่อไป

 (10) มีเครือข่ายผู้ครอบครองที่ดินป่าไม้ระดับหมู่บ้าน เพื่อแจ้ง 
ประสานงานในระดับท้องถ่ินช่วยประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในท้องท่ี 
รับทราบได้ทั่วถึง

 (11) เร่งปรับเปลี่ยนแนวเขตท่ีดินของรัฐตามโครงการ One Map  
ให้ชัดเจนว่าจะใช้แนวเขตใด

 (12) จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเน้ือหา เข้าใจง่าย หรือมีคู่มือ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประชาชนจะได้เข้าใจการท�างานของ 
เจ้าหน้าที่และให้ความร่วมมือในการส�ารวจจัดเก็บข้อมูล
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กรมป่าไม้

 ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้ควร...

 (1) ขอใช้เงินนอกงบประมาณประเภทค่าปลูกป่าและบ�ารุงป่า
ของผู้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ ส�าหรับการปฏิบัติตามแผนการ
จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (มติ ค.ร.ม. 16 ก.ย. 2540)  
เป็นการด�าเนินงานภายในขอบเขตหมู่บ้านที่มีป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้แยก 
สถานะพื้นที่ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู ่อาศัยและท�ากิน 
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2561 มีกิจกรรมท่ีจะต้องด�าเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุม 
การจัดพ้ืนท่ี คทช. ด้านการป้องกัน ด้านการฟื้นฟูป่าทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และด้านการติดตามประเมินผล โดยมอบหมายให ้
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ด�าเนินการตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
2507 รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละด้านไม่เป็นเอกภาพ ประกอบกับในการ
จัดสรรเงินงบประมาณยังไม่ชัดเจน ดังนั้น แผนงานด้านการป้องกัน  
และด้านการฟื้นฟูป่าเป็นกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการ จึงเห็นควรด�าเนินการ 
ดังนี้

กิจกรรมโครงก�รจัดทำ�แผนก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรที่ดิน
และป่�ไม้ระดับพื้นที่

  (1.1)  มอบหมายเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 19 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ รับผิดชอบ
ทุกกิจกรรมภายใต้แผนการจัดการทรัพยากรท่ีดิน 
และป่าไม้ระดับพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน โดยจะต้องเป็น
ผู้จัดท�าแผนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า 
และด้านการฟื้นฟูป่า ส�าหรับด้านการควบคุมการจัด 
คทช. เป็นการด�าเนินงานของส�านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้

  (1.2)  ขอให้พจิารณาแก้ไขระเบียบการน�าเงนินอกงบประมาณ 
ประเภทค่าปลูกป่าและการปลูกป่าชดเชยของผู ้รับ
อนุญาตใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ ส�าหรับการปฏิบัติ 
ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับ
พื้นที่ ด้านการป้องกันรักษาป่า และด้านการฟื้นฟูป่า 
เพื่อน�าเป็นค่าด�าเนินงานตามข้อ (1.1) ได้ เนื่องจาก
เงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ด้านการฟื้นฟูป่า
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 (2) จัดท�าแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ แก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ในทุกกลุ่มมาตรการมีความชัดเจน  
เป็นรูปธรรม สามารถน�าลงไปสู ่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้และสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เป็นที่ยอมรับ 
ของทุกหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 (3) ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามมาตรการที่เป็นไปได้  
หรอืปลกูป่าเศรษฐกิจเพยีงร้อยละ 20 ของพืน้ที ่จะท�าให้ได้รบัความร่วมมือ 
มากกว่า เนือ่งจากพ้ืนทีเ่ป้าหมายด�าเนินงาน เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารท�าประโยชน์/ 
อยู ่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู ่ในลุ ่มน�้าชั้น 3, 4, 5 หลังมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะด�าเนินการ
ตามกรอบมาตรการ (กลุ่ม 2) ลักษณะของการด�าเนินงานในพ้ืนที่ จะให้มี 
การปลูกป่าเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์อยู่อาศัยและท�ากิน  
โดยปลูกป่าเศรษฐกิจร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ราษฎร 
จะน�าไปปฏิบัตินั้นเป็นไปได้ยาก เพราะมีปัจจัยเรื่องความยากจน

 (4) เพิ่ มอัตราก� าลั งข ้ าราชการและพนักงานราชการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอกับปริมาณงาน โดยการวางแผนล่วงหน้า  
อย่าให้ด�าเนินการอย่างกะทันหัน เน่ืองจากต้องมีการจัดหาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถในการด�าเนินการ 

 (5) ต้องมีการขับเคลื่อน ONE MAP ให้ส�าเร็จโดยเร็ว เนื่องจาก 
มีปัญหาด้านความชัดเจนเรื่องพื้นที่

 (6) จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ส่วนภูมิภาคต้ังแต่
เดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น และไม่ควรแบ่งส่งงบประมาณ 
มาเพ่ือเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส เพราะไม่สามารถด�าเนินการให้ต่อเนื่อง 
ตามแผนการปฏบัิติงานได้ เน่ืองจากหากไม่มงีบประมาณในการด�าเนินการ  
จะไม่สามารถลงนามในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ท�าให้การปฏิบัติงาน
ไม่ต่อเนื่อง เสียเวลาในการเริ่มต้นขออนุมัติด�าเนินการในกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง

 (7) ก�าหนดมาตรการกับราษฎรที่ไม่เข้าร่วมโครงการหรือไม่ให้
ความร่วมมือ

 (8) บูรณาการระหว่างส่วนส่งเสริมการปลูกป่าและส่วนป้องกัน 
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในด้านข้อมูลและกิจกรรมที่จะด�าเนินการ
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กรมป่าไม้

 (9) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ด้าน GIS และให้ความรู ้
แก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ให้เข้าใจในบริบทของ คทช.  
รวมทั้งเพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือ

 (10) จัดประชุม/สัมมนาด้านที่ดินของราษฎรตามโครงการ

 ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควร...

 (1) เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบจุดความร้อนมากกว่า 2 ครั้ง 
เพราะการแจ้งผลการตรวจจุดความร้อนวันละ 2 ครั้ง ไม่สามารถน�ามา 
เป็นตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าในภาพรวมท้ังหมดได้ เน่ืองจาก
ดาวเทียมได้ตรวจสอบจุดความร้อนเพียง 2 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง 

 (2) ท�าคู่มือการปฏิบัติงาน (ฉบับประชาชน) ซึ่งจะเป็นประโยชน ์
ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุม
ไฟป่าได้ดียิ่งขึ้น

 (3) สนบัสนนุอุปกรณ์และเคร่ืองมอืในการดบัไฟป่าให้หน่วยป้องกนั 
และพัฒนาป่าไม้ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในพื้นท่ี ตลอดจนงบประมาณ 
ประจ�าห้วงฤดูการเกิดไฟป่าในพ้ืนท่ีเสี่ยง ท่ีต้องปฏิบัติงานให้เข้มข้น 
เป็นพิเศษ

 (4) จัดสรรงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู ้และทักษะ 
ในการดับไฟป่าให้แก่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เพื่อให้การด�าเนินงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง เนื่องจากในปัจจุบัน 
ใช้บุคลากรของหน่วยป้องกันรักษาป่า ซึ่งปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า
เป็นส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะในการดับไฟป่าอย่างถูกต้อง หรือจัดฝึกอบรม  
พัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นรองรับงานที่ปฏิบัติ  
มีความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าให้กับหน่วยงาน
ภาคสนามในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานสนับสนุน
หน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ  ในการควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า 
ทุกปี ให้เจ้าหน้าที่เกิดความช�านาญและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
จากการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าได้

กิจกรรมป้องกันไฟป่�และควบคุมหมอกควัน
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

 (5) สรรหาบุคลากรมาทดแทนในต�าแหน่งที่ขาด รวมท้ัง
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการดับไฟป่าให้แก่หน่วยป้องกัน 
และพัฒนาป่าไม้ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีความต่อเน่ือง เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันใช้อัตราก�าลัง 
ของหน่วยป้องกนัรกัษาป่าซ่ึงปฏิบติังานด้านป้องกนัรักษาป่าเป็นส่วนใหญ่  
ยังขาดทักษะในการดับไฟป่าอย่างถูกต้อง ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ
จ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานประจ�าส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาการด�าเนินงาน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 (6) จัดหาสถานท่ีท�างาน และสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลย ี
ท่ีจ�าเป็น อย่างคอมพิวเตอร์ทีมี่ความทนัสมยัและมปีระสิทธภิาพให้เพยีงพอ 
และเหมาะสม

 (7) จัดอบรมให้แก่เครือข่ายและราษฎรที่มีความสนใจ เพื่อเป็น
แนวร่วมในการป้องกันและดับไฟป่า

 (8) ให ้ความส�าคัญในเรื่องป ัญหาไฟป ่า และควรจัดสรร 
งบประมาณให้เพียงพอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ 
ติดตามให้ค�าแนะน�า การประสาน ตามกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม 
หมอกควัน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 (9) สนับสนุนในการจัดตั้งหมู ่บ้านเครือข่ายความร่วมมือใน 
การควบคุมไฟป่าให้ครบทุกหมู่บ้าน ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดสกลนคร 
มีหมู่บ้านรอบพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ จ�านวน 20 หมู่บ้าน แต่ได้รับ 
การจัดตั้งหมู ่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าจ�านวน  
8 หมู่บ้าน เหลือ 12 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน 
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กรมป่าไม้

 ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควร...

 (1) มกีารตัง้หน่วยงานควบคมุไฟป่าโดยเฉพาะ ให้ครอบคลมุพ้ืนที่ 
ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ

 (2) ส�ารวจความพร้อม และความต้องการรับเงินอุดหนุนของ 
หมู่บ้านเครือข่ายในพ้ืนท่ีเป้าหมายก่อน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 (3) เพิ่มอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 (4) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 (5) พัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นรองรับงาน 
ที่ปฏิบัติ

 (6) น�าเสนอหน่วยงานที่ก�าหนดแผนและนโยบายให้ความส�าคัญ 
ปัญหาไฟป่า เพื่อจะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุม 
ไฟป่� (ภ�คเหนือ)

ภาคเหนอื
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 ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควร...
 
     (1) จัดประชุมชี้ แจงการด�า เ นินการเสริมสร ้างเครือข ่ าย 
ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก 
เจ ้าหน ้า ท่ี ผู ้ รับผิดชอบในป ัจจุบันยังขาดทักษะประสบการณ์ ใน 
การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
ดังนั้น การมอบหมายให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รับภารกิจงาน 
จากหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามาด�าเนินการควรเพิ่มพูนความรู ้ 
ทักษะ และงบประมาณในการด�าเนินการแก่เจ้าหน้าที่ด้วย

 (2) ให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาเสนอรายชื่อเครือข่ายที่จะได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณ

 (3) พัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น รองรับ 
งานที่ปฏิบัติ

 (4) น�าเสนอหน่วยงานที่ก�าหนดแผนและนโยบายให้ความส�าคัญ 
ปัญหาไฟป่า เพื่อจะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุม 
ไฟป่� (ภ�คตะวันออก)

ภาคตะวนัออก
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กรมป่าไม้

 ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควร...

 (1) สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชน 
กับเจ้าหน้าที่

 (2) เพ่ิมก�าลังเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม 
เช่น รถยนต์ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

 (3) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู ้/พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
กรมป่าไม้ให้เพิ่มขึ้นรองรับงานที่ปฏิบัติ

 (4) สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้แต่ละเครือข่ายมากขึ้น  
เพ่ือให้การด�าเนินโครงการของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ ทักษะ 
ให้กับเครือข่ายเก่าหรือเดิม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  
และสามารถบูรณาการร่วมกับเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในการปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันไฟป่า

 ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควร...

 (1) ประกาศรายช่ือหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน 
และควบคุมไฟป่าให้รวดเร็ว เพ่ือจะได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการ และ 
เบิกจ่ายเงินให้หมู่บ้านท�ากิจกรรมได้เร็วขึ้น

 (2) น�าเสนอหน่วยงานที่ก�าหนดแผนและนโยบายให้ความส�าคัญ 
ปัญหาไฟป่า เพื่อจะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุม 
ไฟป่� (ภ�คใต้)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รป้องกันรักษ�ป่�และควบคุม 
ไฟป่� (ภ�คกล�ง)

ภาคกลาง

ภาคใต้
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 (5) จัดท�าแนวทาง ขั้นตอนการด�าเนินงานของเครือข ่าย 
ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้สามารถด�าเนินการ 
ได้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการท�างานที่ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม ้
เพื่อให้เครือข่ายสามารถด�าเนินการส่วนใหญ่ด้วยตนเอง เป็นการแก้ปัญหา 
ในการขาดแคลนบุคลากรที่ต้องคอยช่วยเป็นพี่เลี้ยง

 (6) จัดให้มีการน�าเสนอผลการปฏิบัติงาน (ประกวด) เครือข่าย ฯ  
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งในระดับ สจป. และระดับกรม

 (7) น�าเสนอหน่วยงานที่ก�าหนดแผนและนโยบายให้ความส�าคัญ
ปัญหาไฟป่า เพื่อจะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

 ส�านักจัดการป่าชุมชนควร...

 (1) จัดประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
ในแต่ละกิจกรรมท่ีแต่ละส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท ้องที่ได ้รับ 
งบประมาณ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในแผนงานและ 
แนวทางในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมถึงได้ซักถามปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ   
อีกด้วย

 (2) จัดประชุมชี้แจง หรือจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัต ิ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 อนุบัญญัติ ระเบียบต่าง ๆ  ขั้นตอนในการด�าเนินงาน 
ด้านการจัดการป่าชุมชน และการบริหารจัดการป่าชุมชน รวมท้ังจัดท�า
คู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

กิจกรรมส่งเสริมก�รจัดก�รป่�ชุมชน
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กรมป่าไม้

 (3) จัดท�าแนวทางกรณีการตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนประจ�า
จังหวัดให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน เพ่ือขับเคลื่อนการด�าเนินงานกิจกรรม 
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนต่อไป

 (4) จดักจิกรรมเพือ่เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจกบัคณะกรรมการ 
ป่าชุมชน กรรมการป่าชุมชน และราษฎรเกี่ยวกับพระราชบัญญัต ิ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติ กับทุกป่าชุมชนเป้าหมาย

 (5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม เช่น ยานพาหนะ (รถยนต์) เครือ่งหาพกิดัด้วยสญัญาณดาวเทยีม 
แบบพกพา (GPS)

 (6) เพิ่มกรอบอัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะต�าแหน่ง 
ท่ีมีความจ�าเป็น เช่น ต�าแหน่งช่างส�ารวจ และต�าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดท�าแผนที่

 (7) สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการ 
ปฏิบัติงานในพื้นที่

 ส�านักโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษควร...

 (1) จัดท�าคู ่มือจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการ 
พัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง (ฉบับประชาชน) ในรูปแบบท่ีเข้าใจ 
ได้ง่าย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด�าเนินโครงการ

 (2) จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มข้ึน จะส่งผลให้ 
งานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

กิจกรรมจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้เพื่อสนับสนุนโครงก�รพัฒน� 
พ้ืนที่ สูงแบบโครงก�รหลวง (ง�นบริห�รจัดก�รพื้นที่ โดย 
ก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐ)
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 ส�านักจัดการป่าชุมชนควร...

 (1) เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนยานพาหนะ 
(รถยนต์) ในการปฏิบัติราชการให้เพียงพอตามนโยบาย และแผนงาน 
ของกรมป่าไม้ในภารกิจด้านป่าชุมชน

 (2) ให้ค�าแนะน�า และเป็นที่ปรึกษาแก่ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย 
ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนท่ีได้รับจากกรมป่าไม้  
และพิจารณากิจกรรมบริหารจัดการป่าที่เหมาะสม รวมทั้งแนะน�า 
การจัดท�าแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพื้นที่ ฯ ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (3) สร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่อง
แผนการปฏิบัติงานและวิธีการด�าเนินงานรวมทั้งเรื่องพระราชบัญญัต ิ
ป่าชมุชน พ.ศ. 2562 เพือ่ให้เจ้าหน้าทีทุ่กระดบัมคีวามเข้าใจและปฏบิตังิาน 
ไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

 ไม่มีข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คเหนือ)

กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต 
(ภ�คตะวันออก)

ภาคเหนือ

 ภาคตะวนัออก
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 ส�านักจัดการป่าชุมชนควรมีการฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการ 
ป่าชุมชนแก่คณะกรรมการป่าชุมชน

 ส�านักจัดการป่าชุมชนควร... 

 (1) เพิ่มก�าลังเจ้าหน้าที่ และวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม เช่น ยานพาหนะ (รถยนต์) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

 (2) จัดฝึกอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ. 2562 กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คกล�ง)

กิจกรรมบริห�รจัดก�รป่�ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต (ภ�คใต้)

ภาคกลาง

ภาคใต้
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6.2 ข้อเสนอแนะแบบภาพรวม

 เป็นข้อเสนอแนะที่น�าข้อมูลจากข้อ 6.1 มาวิเคราะห์ และจัดกลุ่ม 
ข้อเสนอแนะในลักษณะภาพรวมขององค์การ ออกเป็น 4 ด้าน คือ  
ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านการด�าเนินงานตามภารกิจ ด้าน 
การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล และด้านอ่ืน ๆ  โดยได้ก�าหนดหน่วยงาน 
ที่ควรน�าไปปรับปรุงและ/หรือพัฒนาการด�าเนินงานเป็นรายข้อ ดังต่อไปน้ี

ที่ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

ด้�นที่ 1 ด้�นแผนง�นและงบประม�ณ

1 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรเร่งรัดจัดท�าแผนปฏิบัติงาน และแผน 
การใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

2 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรน�าฐานทรัพยากรที่มี อันได้แก่ บุคลากร  
งบประมาณ และครุภัณฑ์ ซ่ึงเป ็นป ัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จใน 
การปฏิบัติงานมาใช้ในการทบทวน พิจารณา และวิเคราะห์ เพื่อให้จัดท�า 
แผนปฏิบัติงานสอดคล้องและเหมาะสมต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
ทั้งน้ี เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

3 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรส�ารวจข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบัน 
อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ เพื่อน�าไปใช้ในการพิจารณากิจกรรมให้ 
เหมาะสมกับพื้นที่ด�าเนินการ รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานของ 
หน่วยปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ เป็นการป้องกัน 
และลดความผิดพลาดในการด�าเนินงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดกรณีที่แผนปฏิบัติงานขาดการตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่ ส่งผลให้ 
การด�าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ก�าหนดไว้ เช่น
 • การก�าหนดพื้นที่ เป ้าหมายให้หน่วยปฏิบัติด�าเนินการหยุดยั้ง 
  การท�าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าท่ีถูกบุกรุก แต่ปรากฏว่า  
  พื้นที่ เป ้าหมายหลายแห่งเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก.  
  ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีก�าหนดไว้
 • การก�าหนดให้จัดตั้งป่าชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีส่วนราชการอ่ืนขอใช้ประโยชน์
 • การก�าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ
  ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า แต่พื้นท่ีดังกล่าวไม่ได ้อยู ่ ใน 
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

4 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรจัดการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรมท่ีแต่ละส�านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ท้องที่ได้รับงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
แผนงานและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี ซึ่งนอกจาก 
จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดแล้ว  
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลาง 
ในภูมิภาคได้ซักถาม และรับฟังความคิดเห็นมากขึ้น 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
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กรมป่าไม้

ที่ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

ด้�นที่ 2 ด้�นก�รดำ�เนินง�นต�มภ�รกิจ

1 หน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบต้องเร่งตรวจสอบและจัดท�าข้อมูลพื้นที่ 
ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง และ 
เป็นปัจจุบัน

ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้

2 หน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบต้องด�าเนินการส่งเสริมการมีส ่วนร ่วม 
และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกลุ ่มเป้าหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐ  
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินงาน
ของภาครัฐ

• ส�านักป้องกันรักษาป่า
 และควบคุมไฟป่า
• ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้
• ส�านักจัดการป่าชุมชน

3 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรทบทวน และพิจารณาหลักเกณฑ์  
แนวทางปฏิบัติ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง  
หรือแก้ไขให้การบริหารจัดการงานด้านป่าไม้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม  
สามารถน�าลงไปสู ่การปฏิบัติได ้อย ่างสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน  
และสนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

4 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต้องก�าหนดมาตรการ/แนวทางส�าหรับ 
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณี 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และควรให้ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีท่ีรับผิดชอบติดตาม ดูแล  
และรายงานผลให้หน่วยงานส่วนกลางทราบอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งหาก 
พบปัญหาระหว่างด�าเนินการให้รีบแจ้งหน่วยงานส่วนกลางทราบโดยด่วน  
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและก่อเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

5 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรส่งเสริมการสร้างกลุ่มเครือข่าย เพื่อช่วย 
สนบัสนนุงานด้านป่าไม้ ทัง้ในด้านการประสานงานระดบัท้องถิน่ การเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมท้ังการช่วยดูแลป้องกัน 
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น อาทิ  
เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เครือข่ายท่ีดิน 
ป่าไม้ระดับหมู่บ้าน เครือข่ายป่าชุมชน เป็นต้น

• ส�านักป้องกันรักษาป่า
 และควบคุมไฟป่า
• ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า
• ส�านักจัดการป่าชุมชน
• ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้
• ส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
• ส�านักโครงการพระราชด�าริ
 และกิจการพิเศษ
• ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้

6 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรเสริมสร้างความรู ้  และความเข้าใจ 
ด้านการป่าไม้ให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ ่มเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง โดยการสัมมนา การประชุม การฝึกอบรม  
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานตามภารกิจ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

• ส�านักป้องกันรักษาป่า
 และควบคุมไฟป่า
• ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า
• ส�านักจัดการป่าชุมชน
• ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้
• ส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
• ส�านักโครงการพระราชด�าริ
 และกิจการพิเศษ
• ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของกรมป่าไม้

ที่ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

7 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หรือ 
ปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกล่วงหน้า ส�าหรับโครงการที่ประสบ 
ปัญหา โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดหาและจัดเตรียมพื้นที่ส�าหรับกักเก็บ 
แหล่งน�้า หรือหาแหล่งน�้าที่เหมาะสมที่จะใช้ในช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอ 
และเป็นระบบ รวมถงึการวางแผนเตรียมพืน้ท่ี และเตรียมพนัธุไ์ม้ท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนที่นั้น ทั้งนี้ ควรสนับสนุนงบประมาณส�าหรับการด�าเนินการ
ข้างต้นด้วย

• ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า
• ส�านักโครงการพระราชด�าริ
 และกิจการพิเศษ
• ส�านักเศรษฐกิจการป่าไม้

8 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรจัดท�าคู่มือ (ฉบับประชาชน) ที่มีข้อมูล 
และเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน  
ซึ่งจะส่งผลดีต ่อการปฏิบัติงานขององค์การ เช ่น ความรู ้ เกี่ยวกับ 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กฎหมายป่าไม้ คู่มือสร้างป่าสร้างรายได้  
คู ่มือการปฏิบัติงานของเครือข ่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า  
คู ่มือจัดการทรัพยากรป่าไม ้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
แบบโครงการหลวง

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

ด้�นที่ 3 ด้�นก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคล

1 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต้องส�ารวจความต้องการด้านอัตราก�าลัง 
จากทุกหน่วยงานในสังกัด แล้วน�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อจัดท�า 
กรอบอัตราก�าลังให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ  
และสภาวะปัจจุบัน ส�าหรับกรณี
 •  กรอบอัตราก�าลังทดแทน กรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออก 
    จากราชการ หรือกรณีการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท่ี
 • กรอบอัตราก�าลังในต�าแหน่งที่จ�าเป็นและเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
   เช่น นิติกร ช่างส�ารวจ และต�าแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าแผนท่ี

ส�านักบริหารกลาง

2 หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบควรพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และ 
ความพร้อมเพื่อรองรับงานที่ปฏิบัติ โดยการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรม การจัดประชุม
ชี้แจง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพการท�างานทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนเพิ่ม 
องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ  ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

3 ผู้บริหารกรมป่าไม้ควรสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้แก ่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น เช่น การส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
ผู ้ปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  
กรณีได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังนี้ เพื่อผลักดัน และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การให้เพิ่ม 
มากขึ้น

• ผู้บริหารระดับสูงของกรมป่าไม้
• ส�านักบริหารกลาง
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กรมป่าไม้

ที่ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

ด้�นที่ 4 ด้�นอื่น ๆ

1 หน่วยงานหลกัทีร่บัผิดชอบควรจดัสรรครภุณัฑ์ เช่น ยานพาหนะ คอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ให้เพียงพอ 
และมีความเหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

2 หน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบควรพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ระบบ 
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ การพัฒนา Application ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 
เพื่อน�าเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

6.3 ข้อเสนอแนะจำากหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจำติดตาม
 และประเมินผล

 เป็นข้อเสนอแนะจากส�านักแผนงานและสารสนเทศ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจติดตามและประเมินผลของกรมป่าไม้  
ที่ ได ้น�าข ้อมูลมาจากการรายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินงาน 
ตามแบบติดตามผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การประชุมติดตามผลการด�าเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO 
Conference) และการติดตามผลในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง มารวบรวม  
ประมวลผล และวิเคราะห์ จึงมีข้อเสนอแนะในภาพรวมจากมุมมองของ
หน่วยงานรับผิดชอบภารกิจติดตามและประเมินผลดังนี้

 1. กรมป่าไม้ควรทบทวนกรอบอัตราก�าลังท้ังหมดขององค์การ 
พร้อมทั้งส�ารวจความต้องการด้านอัตราก�าลังจากทุกหน่วยงานในสังกัด  
แล้วน�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ร่วมกับหารือส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เพื่อจัดสรรอัตราบุคลากรให้เพียงพอ และเหมาะสม 
กับภารกิจความรับผิดชอบกับสภาวะปัจจุบัน โดยมุ ่งเน้นการบริหาร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรม และมุ่งเน้นการจัดล�าดับความส�าคัญในผลผลิตเป้าหมาย
เป็นล�าดับแรก ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้ครอบคลุม  
สามารถน�ามาใช้ในการติดตามความเปล่ียนแปลง และประเมินผลหรือ
แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
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 2. กรมป่าไม้ควรเร่งตรวจสอบและจัดท�าข้อมูลพื้นที่ในความ 
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานในสังกัดน�าข้อมูลไปใช้ประกอบในการจัดตั้งค�าขอ
งบประมาณประจ�าปี รวมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติงานที่สามารถด�าเนินการ 
ได้จริงและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด เน่ืองจากการปฏิบัติงานในพื้นที่
พบว่า ข้อมูลพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เกิดความคลาดเคลื่อน 
บ่อยคร้ัง พื้นที่เป้าหมายที่แผนปฏิบัติงานก�าหนดไว้ปรากฏว่า เกิดการ 
ทบัซ้อนกบัเขตปฏริปูท่ีดนิ ทับซ้อนกบัแปลงปลูกป่าโครงการปลกูป่าถาวร 
เฉลมิพระเกยีรต ิฯ (FPT) บางส่วนอยูใ่นพ้ืนท่ีของส�านักงานการปฏิรูปท่ีดนิ 
เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรือกรมธนารักษ์ (ที่ราชพัสดุ) หรือพบว่า
พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ซ่ึงจะต้องเสียเวลากับการ
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
หรือต้องเสียเวลากับการปรับแผนปฏิบัติงานใหม่ ล้วนส่งผลท�าให ้
การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า หรือไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

 3. กรมป่าไม้ควรก�ากบัให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ด�าเนนิการ 
ทบทวน พิจารณา และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งความส�าเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติ
สามารถด�าเนินการได้จริง เพื่อจะได้น�าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท�า 
ตัวชี้วัด และการก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
พบว่า หลายหน่วยงานจัดท�าตัวชี้วัด และก�าหนดค่าเป ้าหมายท่ี 
ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง จึงส่งผลให้การด�าเนินงานของ 
กรมป่าไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน
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 4. กรมป่าไม้ควรก�าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามผล 
การด�าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมท่ีรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และ
รายงานผลการด�าเนินงานให้ทราบอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งหากพบปัญหา
ระหว่างด�าเนินการให้หน่วยปฏิบัติรีบแจ้งหน่วยงานส่วนกลางเจ้าของ 
งบประมาณทราบโดยด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์  
นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนกลางซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณต้องน�าผล 
การติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ และข้อสังเกต
ท่ีส�านักแผนงานและสารสนเทศน�าเสนอ ไปติดตามและตรวจสอบการ 
ด�าเนินงานด้วย เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง 
ควรน�าไปใช้ส�าหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานด้วย สืบเน่ือง 
จากการติดตามผลการปฏิบัติงานในหลายพื้นที่พบว่า หน่วยปฏิบัติ 
ประสบปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน จนท�าให้ระยะเวลาในการ 
ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ ถึงแม้จะ 
ปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จ แต่งานดังกล่าวกลับไม่เกิดประโยชน์ และ 
ขาดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการ 
ท�าค�าขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

 5. กรมป่าไม้ควรมีการทบทวนบทบาท และภารกิจของกรมป่าไม้ 
ซ่ึงจะต้องมุ่งเน้นไปที่ภารกิจด้านการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 
ให้มากข้ึน เพือ่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายป่าไม้แห่งชาต ิและให้สอดคล้อง 
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ในอนาคต

 6. กรมป่าไม้ควรก�าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดด�าเนินการ
วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านยุทธศาสตร์  
(2) ด้านการปฏิบัติงาน (3) ด้านการเงิน และ (4) ด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ บนพื้นฐานของภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น 
ทั้งในปัจจุบัน และที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช ่น  
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดโอกาส
ที่อาจท�าให้การบริหารราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ และ 
ลดความเสียหายที่จะเกิดกับองค์การ โดยค�านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน  
และภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็นส�าคัญ 
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