
 

 

 

รายงานการประเมินผลการด าเนนิงาน 

 ของกรมป่าไม้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะหร์ะดบัความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานจากการใช้จา่ยงบประมาณ 
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ค ำน ำ 

 

 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ

ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงผลความส าเร็จของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ประกอบกับเพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งเพ่ือทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป  
 

 ร่างรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหารวม 3 บท โดย บทที่ 1 เป็นบทน า บทที่ 2 แสดงการประเมินผล

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool: PART) 

และบทที่  3  แสดงการวิ เคราะห์ปัญหาอุปสรรคและก าหนดแนวทางการแก้ ไขปัญหาอุปสรรค 

ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

 การด าเนินโครงการนี้ คณะที่ปรึกษาใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะกรรมการก ากับการด าเนินงาน

ของที่ปรึกษา และส่วนติดตามและประเมินผล ส านักแผนงานและสารสนเทศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ประสานงาน 

การส ารวจข้อมูล รวมทั้งให้มุมมองและข้อชี้แนะ และขอขอบคุณบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง 

ภาคประชาชนที่ เกี่ ยวข้องที่ ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือที่ดียิ่ ง  คณะที่ปรึกษาขอขอบพระคุณ 

เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 ท้ายที่สุด คณะที่ปรึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินโครงการนี้ จะน ามาซึ่งการพัฒนาการด าเนินงาน 

ของกรมป่าไม้ ให้สามารถแสดงผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
 

คณะที่ปรึกษา 

มิถุนายน 2558 
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สำรบัญ 
 

เรื่อง หน้ำ 

สำรบัญ  ii 

สำรบัญแผนภำพ  v 

สำรบัญตำรำง  v 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  - 1 - 
บทที่  หน้ำ 

1 บทน ำ  
 1.1    หลักการและเหตุผล 1-1 
 1.2    วัตถุประสงค์ 1-2 
 1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 1-2 
  1.3.1  การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool: PART) 
ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 
 
 

1-2 
  1.3.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

1-4 
  1.3.3 การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เป็นรายกรณีศึกษา 
 

1-4 
  1.3.4 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

1-5 
 1.4 ระยะเวลาการด าเนินงาน 1-5 
 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1-6 
 1.6 คณะที่ปรึกษา และบุคลากรสนับสนุน 1-6 
   

2 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  
ตำมแนวทำงของเครื่องมือวิเครำะห์ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (Performance Assessment Rating Tool: PART) 

 

 2.1 ค าถาม จ-1 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมาย
ผลลัพธ์ระยะยาว ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-2) 

 
2-2 

  2.1.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 2-3 
  2.1.2 วิธีการและขั้นตอนในการประเมินผล 2-3 
  2.1.3 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล 2-3 
  2.1.4 การประเมินผลจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 2-4 
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บทที่  หน้ำ 
 2.2 ค าถาม จ-2 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้  กับเป้าหมาย

ผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-4) 
 

2-9 
  2.2.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 2-9 
  2.2.2 วิธีการและขั้นตอนในการประเมินผล 2-9 
  2.2.3 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล 2-10 
  2.2.4 การประเมินผลจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 2-10 
 2.3 ค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่า 

เชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-5) 
 

2-22 
  2.3.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 2-22 
  2.3.2 วิธีการและขั้นตอนในการประเมินผล 2-25 
  2.3.3 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล 2-25 
  2.3.4 รายละเอียดกิจกรรมภายใต้การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 
 

2-29 
  2.3.5 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างของการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

2-30 
  2.3.6 พ้ืนที่เป้าหมายการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 2-32 
  2.3.7 การประเมินผลจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 2-36 
 2.4 ค าถาม จ-4 หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ 

และหน่วยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม่ อย่างไร 
 

2-82 
  2.4.1 กรอบแนวคิดในการเปรียบเทียบ 2-82 
  2.4.2 วิธีการและขั้นตอนในการเปรียบเทียบ 2-83 
  2.4.3 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การเปรียบเทียบ 2-83 
  2.4.4 การประเมินผลจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 2-83 
 2.5 ค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุ 

ผลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร 
 

2-86 
  2.5.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 2-86 
  2.5.2 วิธีการและขั้นตอนในการประเมินผล 2-88 
  2.5.3 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล 2-89 
  2.5.4 การประเมินผลจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 2-93 
 2.6 การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณตามแบบฟอร์มของส านักงบประมาณ 
 

2-103 
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บทที่  หน้ำ 
3 กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคและก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรค 

ของกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

 3.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรค 

 
3-1 

 3.2 การรวบรวมปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน
ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
3-9 

 3.3 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 

3-15 
 3.4 ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 3-37 
 3.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
 

3-49 
 3.6 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป 3-57 
   

ภำคผนวก ก รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ผก-1 

ภำคผนวก ข แบบสอบถามผู้ให้บริการ: บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม้ ผข-1 
ภำคผนวก ค แบบสอบถามผู้ให้บริการ: บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ผค-1 
ภำคผนวก ง แบบสอบถามผู้รับบริการ: ประชาชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่า และผู้ได้รับประโยชน์/

ผลกระทบจากกิจกรรมของกรมป่าไม้ 
ผง-1 

ภำคผนวก จ แบบสอบถามผู้รับบริการ: บุคลากรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ ผจ-1 
ภำคผนวก ฉ สรุปผลการสัมมนาแนะน าโครงการ ผฉ-1 
ภำคผนวก ช สรุปผลการสัมมนาน าเสนอผลการศึกษา ผช-1 
ภำคผนวก ซ ประมวลภาพการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผซ-1 
ภำคผนวก ฌ ประมวลภาพการส ารวจข้อมูลภาคสนาม ผฌ-1 
ภำคผนวก ญ ประมวลภาพการสัมมนาแนะน าโครงการและการสัมมนาน าเสนอผลการศึกษา ผญ-1 
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 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั        v  

สำรบัญแผนภำพ 
เรื่อง   

แผนภำพที ่ หน้ำ 

1.1 แผนผังบริหารและหน้าที่รับผิดชอบ 1-7 

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและการอยู่รอดขององค์การ 3-1 

3.2 กระบวนการพัฒนาองค์การ 3-2 

 

 สำรบัญตำรำง 
เรื่อง   

ตำรำงที ่ หน้ำ 

2.1 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ของผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับ 

การบริหารจัดการ 

 

2-5 

2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(ผลลัพธ์) ของผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 

 

2-5 

2.3 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ของผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และ

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

 

2-7 

2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผลลัพธ์) 

ของผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

 

2-7 

2.5 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(ผลผลิต) ของผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 

 

2-12 

2.6 การรายงานความก้าวหน้าของผลผลิตเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้  

(พ.ศ. 2555-2558) ของผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 

 

2-13 

2.7 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผลผลิต) 

ของผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

 

2-15 

2.8 การรายงานความก้าวหน้าของผลผลิตเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้  

(พ.ศ. 2555-2558) ของผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน

พ้ืนที่ป่าไม้ 

 

 

2-17 

2.9 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(ผลผลิต) ของโครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

2-19 

   



รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

vi  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

เรื่อง   

ตำรำงที ่ หน้ำ 

2.10 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(ผลผลิต) ของโครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 

2-21 

2.11 รายละเอียดของเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจข้อมูล 2-31 

2.12 พ้ืนที่การส ารวจข้อมูลภาคสนาม 2-33 

2.13 เป้าหมายและจ านวนการตอบกลับการส ารวจข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงาน 

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

2-34 

2.14 รายได้กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผลผลิตที่ 1) 2-39 

2.15 มูลค่าของป่าบางชนิดที่กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จ าแนกตามวัตถุประสงค์การเก็บหา 2-41 

2.16 การค านวณมูลค่าเฉลี่ยของการเก็บหาของป่าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือการค้า             

โดยการปรับมูลค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 

 

2-42 

2.17 มูลค่าการประหยัดต้นทุนการเตรียมกล้าไม้จากกิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2-43 

2.18 การค านวณมูลค่าผลก าไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจากการป้องกันรักษาป่าโดยการปรับมูลค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 2-44 

2.19 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินในพ้ืนที่ตัวอย่าง 12 แห่ง 2-47 

2.20 ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน 2-48 

2.21 การค านวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนโดยการปรับมูลค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 2-48 

2.22 ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของผลผลิตที่ 1 ของกรมป่าไม้ 2-50 

2.23 งบประมาณของผลผลิตที่ 1 ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2-51 

2.24 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางตรงของผลผลิตที่ 1 2-52 

2.25 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

(ยกเว้นรายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ) ของผลผลิตที่ 1 

 

2-53 

2.26 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

ของผลผลิตที่ 1 

 

2-54 

2.27 การประเมินผลในภาพรวมของค าถาม จ-3 ผลผลิตที่ 1 2-55 

2.28 มูลค่าการประหยัดต้นทุนการเตรียมกล้าไม้จากกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 ของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

2-60 

2.29 การค านวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของศักยภาพการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรโดยการปรับ

มูลค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 

 

2-61 

2.30 การค านวณมูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยโดยการปรับมูลค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 2-63 



รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ ์
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั        vii  

เรื่อง   

ตำรำงที ่ หน้ำ 

2.31 ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของผลผลิตที่ 2 ของกรมป่าไม้ 2-64 

2.32 งบประมาณของผลผลิตที่ 2 ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2-65 

2.33 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางตรงของผลผลิตที่ 2 2-66 

2.34 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

(ยกเว้นรายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ) ของผลผลิตที่ 2 

 

2-67 

2.35 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

ของผลผลิตที่ 2 

 

2-68 

2.36 การประเมินผลในภาพรวมของค าถาม จ-3 ผลผลิตที่ 2 2-69 

2.37 การประเมินผลในภาพรวมของค าถาม จ-3 โครงการที่ 1 2-71 

2.38 อัตราการเกิดไฟป่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 2-75 

2.39 การค านวณมูลค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพ 

ของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโดยการปรับมูลค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 

 

2-77 

2.40 ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการที่ 2 ของกรมป่าไม้ 2-77 

2.41 งบประมาณของโครงการที่ 2 ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2-78 

2.42 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางตรงของโครงการที่ 2 2-79 

2.43 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์  

(ยกเว้นรายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ) ของโครงการที่ 2 

 

2-79 

2.44 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

ของโครงการที่ 2 

 

2-80 

2.45 การประเมินผลในภาพรวมของค าถาม จ-3 โครงการที่ 2 2-82 

2.46 ค่าถ่วงน้ าหนักของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 2-88 

2.47 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมของค าถาม จ-5 ผลผลิตที่ 1 2-95 

2.48 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมของค าถาม จ-5 ผลผลิตที่ 2 2-97 

2.49 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมของค าถาม จ-5 โครงการที่ 1 2-100 

2.50 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมของค าถาม จ-5 โครงการที่ 2 2-102 

2.51 ค าถาม จ-1 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์

ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของผลผลิตที่ 1 

 

2-104 

2.52 ค าถาม จ-2 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ กับเป้าหมายผลผลิต

ประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของผลผลิตที่ 1 

 

2-105 



รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

viii  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

เรื่อง   

ตำรำงที ่ หน้ำ 

2.53 ค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิง

เศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไรของผลผลิตที่ 1 

2-107 

2.54 ค าถาม จ-4 หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และ

หน่วยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม่อย่างไรของผลผลิตที่ 1 

 

2-109 

2.55 ค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จ 

ในระดับผลผลิตและผลลัพธ์หรือไม่ อย่างไรของผลผลิตที่ 1 

 

2-110 

2.56 ค าถาม จ-1 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์

ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของผลผลิตที่ 2 

 

2-112 

2.57 ค าถาม จ-2 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ กับเป้าหมายผลผลิต

ประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของผลผลิตที่ 2 

 

2-113 

2.58 ค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่า 

เชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไรของผลผลิตที่ 2 

 

2-115 

2.59 ค าถาม จ-4 หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ  
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และหน่วยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม่อย่างไรของโครงการที่ 2 

 

2-133 

2.70 ค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในการประเมินผล 

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ .ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ.(Performance Assessment Rating Tool: PART) 

ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยด าเนินการตามกรอบแนวคิด วิธีการ และขั้นตอน 

ในการประเมินผล และตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล ตามข้อค าถามจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ ซึ่งประกอบด้วย 

1) ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 2) ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 3) โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับ 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.และ.4).โครงการที่.2.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเพ่ือการตอบค าถามมีทั้ง

ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร จ านวนรวมทั้งสิ้น 11 ตัวอย่าง การสอบถามผู้ให้บริการ

และผู้รับบริการในแต่ละผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย 1) ผลผลิตที่ 1 จ านวนรวมทั้งสิ้น 370 ตัวอย่าง 2) ผลผลิต

ที่ 2 จ านวนรวมทั้งสิ้น 111 ตัวอย่าง 3) โครงการที่ 1 จ านวนรวมทั้งสิ้น 4 ตัวอย่าง และ 4) โครงการที่ 2 จ านวน

รวมทั้งสิ้น 77 ตัวอย่าง โดยมีพ้ืนที่การส ารวจข้อมูลภาคสนามกระจายทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และ 

ส่วนภูมิภาค 5 ภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ 

 ค าถาม จ-1 เป็นการแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาว 

ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ซึ่งปรากฏผลว่าค่าคะแนนจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ของผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหาร

จัดการ เท่ากับ 0.67 คะแนน และผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เท่ากับ  

1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน ในขณะที่ โครงการที่  1 โครงการความร่วมมือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโครงการที่ 2 โครงการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ได้คะแนน

เนื่องจากเป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ประเทศ ซ่ึงไม่มีการก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้  

จึงไม่สามารถแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่

ก าหนดไว้ได้ 

 ค าถาม จ-2 เป็นการแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตาม

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ใน 4 มิติ คือ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน ซึ่งปรากฏผลว่าค่าคะแนนจาก

ตัวชี้วัดผลผลิตทั้ง 4 มิติ ของผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และ

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ .ล้วนเท่ากับ.0.67.คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน  

 ค าถาม จ-3 เป็นการแสดงผลการด าเนินงานของหน่วยงานว่ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่า 

เชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่ ซึ่งเป็นการวัดใน 3 ระดับ คือ (1) การวัดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  

1) ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน และ  

3) ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ (Process) (2) การวัดประสิทธิผล ประกอบด้วย  

1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) และ  

2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (ผลผลิต: Product) และ (3) การวัด 

ผลกระทบ.เป็นการวัดความคุ้มค่าของการลงทุน.(Economics.Benefit-Cost.Ratio).ปรากฏว่าในผลผลิตที่.1.พ้ืนที่

ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ ในภาพรวมของข้อค าถามได้คะแนนเท่ากับ 0.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน 

และค่า.Economics.Benefit-Cost.Ratio.แสดงเป็น.4.กรณ.ีคือ.1).กรณีการประเมินมูลค่าผลก าไรสุทธิเพ่ิมอันเกิด

จากการป้องกันรักษาป่าด้วยแบบจ าลอง.COMAP.เท่ากับ.61.85.2).กรณีการประเมินค่าป่าไม้ผ่านช่องทาง 

การซื้อขายคาร์บอน เท่ากับ 17.73 3) กรณีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน เท่ากับ 7.04 และ 

4) ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์รวมในทุกกรณีได้สูงมากถึง 76.10 ในขณะที่ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในภาพรวมของข้อค าถามได้คะแนนเท่ากับ 0.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน 

และค่า.Economics.Benefit-Cost.Ratio.แสดงเป็น.3.กรณี.คือ.1).กรณีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของศักยภาพ 

การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร เท่ากับ 28.10 2) กรณีมูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย เท่ากับ 0.75 และ 

3) ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์รวมในทุกกรณีได้ เท่ากับ 28.81 ส่วนโครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวมของ

ข้อค าถามไม่ได้คะแนน เนื่องจาก กิจกรรมภายใต้โครงการยังด าเนินการไม่ส าเร็จตามตัวชี้วัด และโครงการที่ 2 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ในภาพรวมของข้อค าถามได้คะแนนเท่ากับ 0.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน และค่า Economics 

Benefit-Cost Ratio แสดงตามกรณีการประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบมลพิษทางอากาศที่มีต่อ

สุขภาพของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เท่ากับ 554.58 

 ค าถาม จ-4 เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอ่ืน

ที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าทุกผลผลิตและโครงการของกรมป่าไม้ไม่มีความซ้ าซ้อนกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ เนื่องจาก กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ
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เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จึงส่งผลให้ขอยกเว้นการประเมินในข้อค าถามนี้ 

 ค าถาม จ-5 เป็นการประเมินจากผู้ประเมินอิสระทีแ่สดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิต

และผลลัพธ์หรือไม่.ซึ่งจ าแนกการประเมินเป็น.2.ระดับ.คือ.ระดับผลผลิต.(Output.Evaluation).ประกอบด้วย  

1) ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน และ 2) การประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิต 

(Product).และระดับผลลัพธ์.(Outcome.Evaluation).ซึ่งประกอบด้วย.1).ระดับความส าเร็จในการบรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้าหมายตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 2) การประเมินวัตถุประสงค์ (Context 

Evaluation).และ.3).ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ.(Satisfaction.Evaluation).ทั้ งนี้  

ในภาพรวม พบว่า ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการได้คะแนนเท่ากับ 0.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

1.00 คะแนน ซึ่งเท่ากับในผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะที่โครงการที่ 1 

โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ไม่ได้คะแนน และโครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้คะแนนเท่ากับ 0.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน 

 ทั้งนี้ ในการศึกษาดังกล่าวได้แสดงปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ใน 4 ประเด็นใหญ่ คือ 

1) ด้านบริบท/วัตถุประสงค์โครงการ ปรากฏว่ายังมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการก าหนดยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 

ในรูปแบบของการตอบสนองต่อการของบประมาณเป็นส าคัญเท่านั้น ยังขาดยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย 

ทั้งในระยะสั้น (ระยะ 5 ปี) และในระยะยาว (ระยะ 10 ปี) ปัญหาการก าหนดนโยบายและการบริหารงานตาม

นโยบายรัฐบาลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอ่ืนๆ อีกทั้งยังขาดการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานภายในกรมป่าไม้ และปัญหาโครงสร้างการบริหารงานของกรมป่าไม้ที่ก าหนดไว้กับส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไม่ตรงกับลักษณะการบริหารงานจริง จึงเกิดการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน หรือ 

การบริหารงานที่ไม่คล่องตัวในบางกรณี 2) ด้านปัจจัยน าเข้า ปัญหาที่ประสบส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณที่ขาดความสอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ควบคู่กับการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เรื่องบุคลากร ได้แก่ การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานใน

ระดับพื้นที่ การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการขาดความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพที่ชัดเจน และการขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเพียงพอ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ การขาดแคลน

วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหาต าแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 

(GPS) วิทยุสื่อสาร และยานพาหนะ 3) ด้านกระบวนการด าเนินงาน ปัญหาที่ประสบคือ การขาดความต่อเนื่องใน

การด าเนินกิจกรรมระยะยาว รวมทั้งการขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงาน

ประจ าปี และ 4) ด้านผลผลิต ประกอบด้วย การก าหนดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้องและ
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ครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของกรมป่าไม้ รวมถึงการขาดการรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทตาม

ผลผลิตที่ชัดเจน  

 นอกเหนือจากนั้น ในการศึกษานี้ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และ

ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์เชิงรุก อาทิ การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุม

ภารกิจงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการมีระบบการบริหารงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

ประชาชน ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา อาทิ การมุ่งเน้นการด าเนินงานที่มีความต่อเนื่องในระยะยาว และการจัดสรร

บุคลากรที่ตรงกับสายงาน รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์เชิงรับ อาทิ การสร้าง

ความมุ่งมั่นตั้งใจให้แก่บุคลากร และยุทธศาสตร์เชิงถอย อาทิ การก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงานที่

สามารถลดการแทรกแซงของภาคการเมือง และการสร้างความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่

ประชาชน 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1  หลักกำรและเหตุผล 

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งบริหารแบบมืออาชีพ ยึดหลักการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและมีวิธี

วัดผลงานที่ชัดเจน มีการควบคุมการผลิตและความประหยัดในการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้ภาครัฐปรับแนวคิด

เกี่ยวกับภาระรับผิดชอบของหน่วยงาน จากเดิมที่เน้นการควบคุมและด าเนินการเอง มาเป็นการก ากับดูแลและ

อ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันมีการปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการไปสู่                    

การบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ .(Results.Based.Management:.RBM).มากขึ้น.ท าให้ต้องปรับปรุงระบบ                     

การตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีตัวชี้วัดผลงานเพ่ือประเมินผลส าเร็จของ               

การด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม การปรับระบบงบประมาณจากการมุ่งเน้นผลงานไปสู่แบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์.(Strategic.Performance.Based.Budgeting:.SPBB).เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย.เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมากขึ้น 
 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เห็นชอบและอนุมัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอให้น า

เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 

Assessment.Rating.Tool:.PART).มาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการจัดการงบประมาณ.ที่จะช่วยให้รัฐบาล 

ส่วนราชการ.และผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ.เพื่อให้ 

การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดย เครื่องมือ PART ได้

ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์จากผู้ประเมินอิสระ 

รวมทั้ง.ต้องมีผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ.ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และส านักงบประมาณก าหนดไว้  
 

 ค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญชา  ในฐานะ

เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด และผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจร่วมกันและ

มีความคาดหวังที่ตรงกันเกี่ยวกับการด าเนินงาน และการปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น อาศัยวิธีการจัดท า

ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือแสดงถึงภาระรับผิดชอบต่อผลงานมีตัวชี้วัดเป้าหมายและเกณฑ์การให้

คะแนนที่ชัดเจน โดยระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของค ารับรองการปฏิบัติราชการจะสอดคล้องกับ

ปีงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งนี้ การจัดท าค ารับรองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ 

ตามนัยของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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มาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งต้อง

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม วิธีการ และกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินให้มุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์โดยการวาง

มาตรการในการก ากับ ดูแล ควบคุมที่เหมาะสม ประกอบกับค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ก าหนดให้การส ารวจความพึงพอใจให้ใช้ในรูปแบบของ Third Party 
 

 ดังนั ้น เพื ่อให้การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้เป็นไปตามเครื ่องมือ .PART.และ                     

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้จึงจ าเป็น                        

ต้องจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 เพื่อ

ประเมินผลการด า เน ินงานของกรมป่าไม ้ ที ่แสดงให้เห ็นถ ึงประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลของ                         

การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
 

1.2  วัตถุประสงค ์

 1.2.1 เพ่ือทราบผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงผลความส าเร็จของการด าเนินงาน              

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 1.2.2 เพ่ือทราบผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการด าเนินงานตามค ารับรอง                

การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 1.2.3 เพื ่อทราบปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2557 

 1.2.4 เพ่ือทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป 
 

1.3  ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน 

 1.3.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตำมแนวทำง

ของเครื่องมือวิเครำะห์ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (Performance 

Assessment Rating Tool: PART) ค ำถำมชุด จ: กำรประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

  1) ประเมินผลการด าเนินงานในค าถามข้อ จ-1 ถึง จ-5 ดังนี้ 

1.1)  ค าถาม จ-1 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมาย

ผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-2) 

   1.2)  ค าถาม จ-2 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับเป้าหมาย

ผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-4) 
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   1.3)  ค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมี                   

ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-5) 

   1.4)  ค าถาม จ-4 หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับ                

ส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม่ อย่างไร 

   1.5)  ค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผล

ส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร 

    (1)  ก าหนดกรอบแนวคิด วิธีการ ขั้นตอน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัด ผลส าเร็จของ

การด าเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของกรมป่าไม้  

     ในส่วนของการก าหนดเกณฑ์การวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับผลผลิต

และผลลัพธ์จะต้องสามารถน าไปใช้ในการตอบค าถาม จ-5 ตามเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้ คือ  

     ระดับมาก  =   ร้อยละ 100.00  

     ระดับดี  =  ร้อยละ 66.70  

     ระดับปานกลาง  =  ร้อยละ 33.60   

     ต่ ากว่าระดับปานกลาง  =  ร้อยละ 0.00  

     และไม่มีรายงานผลผลิต  =  ร้อยละ 0.00 

    (2)  ผลการประเมินจะต้องแสดงให้ เห็นว่ากรมป่าไม้บรรลุผลส าเร็จ ขอ ง                   

การด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ หรือไม่ อย่างไร และบรรลุผลส าเร็จในระดับใด 

     (2.1) การบรรลุผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับผลผลิต 

     (2.2)   การบรรลุผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ 

     (2.3)   การบรรลุผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมในระดับผลผลิต

และผลลัพธ์  

    ผลการประเมินจะต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดผลส าเร็จในข้อ (1) 

  2) การประเมินผลการด าเนินงานในข้อ 1) ให้ประเมินผลแยกเป็นรายผลผลิต/โครงการ 

จ านวนทั้งสิ้น 2 ผลผลิต 2 โครงการ ประกอบด้วย ผลผลิตพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ ผลผลิตองค์ความรู้

และฐานข ้อม ูลความหลากหลายทางช ีวภาพในพื ้นที ่ป ่า ไม ้ โครงการความร ่วมม ือการ จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโครงการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  3) น าผลการประเมินในข้อ 1) ไปจัดท าค าตอบในแบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จ

ของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์มที่ส านักงบประมาณก าหนด  
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  4) น าผลการประเม ินในข ้อ 1)  1 .3 )  ไปจ ัดท ารายงานการประเม ินความคุ ้มค ่า                         

ในการปฏิบัติภารกิจของกรมป่าไม้ ตามแบบฟอร์มที่ สศช. ก าหนด 
 

 1.3.2  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมป่ำ ไม้ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2557  

  1) ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

   1.1) ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานการส่งเสริมและ

พัฒนาการป่าไม้ 

(1)  กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

(2)  กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

(3)  กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 

(4)  กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) 

   1.2)  ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนางานวิจัย   

ด้านป่าไม้ 

  2)  การประเมินผลในข้อ 1) ให้ด าเนินการตามรายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนน         

ที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งประกอบด้วย

การประเมินผลใน 3 ส่วน คือ  

   1.1)  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  

   1.2)  การส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการด าเนินงาน โดยตัวชี้วัดในข้อ 

1) 1.1) ให้น าหัวข้อความสามารถน าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ในด้าน ต่างๆ ไปเป็น

หัวข้อหนึ่งในการส ารวจความพึงพอใจด้วย และตัวชี้วัดในข้อ 1) 1.2) ให้น าหัวข้อความสามารถน าความรู้

ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้สร้างอาชีพหรือรายได้ ไปเป็นหัวข้อหนึ่งในการส ารวจความพึงพอใจด้วย 

   1.3)  สรุปผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัด 
 

 1.3.3 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นรำย

กรณีศึกษำ 

  1) ประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นรายกรณีศึกษา 

ดังนี้ 

   1.1)  กรณีศึกษา.:.ผลการด าเนินงานของส านักงานป่าสงวนแห่งชาติ 
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   1.2)  กรณีศึกษา.:.ผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ จ านวน 2 กิจกรรม/

โครงการ 

    (1)  ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรม/โครงการเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน 

    (2)  คัดเลือกกิจกรรม/ โครงการ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) จ านวน                         

2 กิจกรรม/ โครงการ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน 

  2)  รวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้กิจกรรม/โครงการ ในข้อ 1)  

  3)  น าข้อมูลในข้อ 1) และ 2) มาวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางในประเด็นต่อไปนี้ 

         3.1)  แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน    

         3.2)  แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
 

 1.3.4 กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคและก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน             

ของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

  1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

  2) ประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในข้อ 1) มาใช้               

ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  3) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  4) น าข้อมูลในข้อ 1) ถึง 3) มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในประเด็นต่อไปนี้ 

   4.1)  แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557  

   4.2)  แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป 
   

1.4  ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 ระยะเวลาการด าเนินงาน 280 วัน   
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.5.1  ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 1.5.2  ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 1.5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2557 และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป 

 

1.6  คณะที่ปรึกษำ และบุคลำกรสนับสนุน 

 1.6.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัยพร  อมรวัฒนา หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย 

 1.6.2 นายเอกรินทร์  วาณิชย์เจริญ   นักวิจัย 

 1.6.3 นางสาวรัฐพร  อินประมูล    นักวิจัย 

 1.6.4 นายสาทร  ศรีเกตุ     ผู้ช่วยนักวิจัย 

 1.6.5 นางสาวจิรัชญา  สุขเกษม    ผู้ช่วยนักวิจัย 

 1.6.6 นางสาวสิริภัทท์ ปิลันธนดิลก   ผู้ช่วยนักวิจัย 

 1.6.7 นางสาวรุ่งทิพย์ ผลตระกูล    ผู้ช่วยนักวิจัย 

 1.6.8 นายสกล ดีประเสริฐ     เลขานุการโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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แผนภำพที่ 1.1 แผนผังบริหารและหน้าที่รับผิดชอบ 
 

 

  

 อนึ่ง รายงานฉบับนี้เป็นการน าเสนอรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิ เคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

จากการใช้จ่ายงบประมาณ.(Performance.Assessment.Rating.Tool:.PART).ค าถามชุด.จ:.การประเมินผล

ในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป ในขณะที่ 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 และรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

เป็นรายกรณีศึกษา ด าเนินการแยกการรายงานผลการประเมินเป็นรายงานอีก 2 ฉบับ  

หัวหน้ำโครงกำร 
(รศ. ดร. ชลัยพร อมรวัฒนา) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 9 เดือน 

 

นักวิจัยด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมและประมวลผลข้อมลู 
(น.ส. รัฐพร อินประมูล) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 เดือน 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
ด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ภำคสนำมภำคเหนือ/
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(น.ส. จิรัชญา  สุขเกษม) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน 

 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
ด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ภำคสนำมภำคใต้ 
(นายสาทร ศรีเกตุ) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน 
 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
ด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ภำคสนำมภำคกลำง/ตะวันออก 
(น.ส. สิรภิัทท์ ปิลันธนดลิก) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน 
 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
ด้ำนกำรประมวลผล 

(น.ส. รุ่งทิพย์ ผลตระกลู) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน 

 

นักวิจัยด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

(นายเอกรินทร์  วาณิชยเ์จรญิ) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 เดือน 

 

เลขำนุกำรโครงกำร 

(นายสกล ดปีระเสริฐ) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 เดือน 
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บทที ่2 

การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเคร่ืองมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน  

จากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool: PART) 
 

Program.Assessment.Rating.Tool.ห รื อ .PART.ไ ด้ ถู ก ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า ขึ้ น โ ด ย .Office.of 

Management and Budget (OMB) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือบริหารของหน่วยงานที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงของการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประเทศ  

ส าหรับประเทศไทยนั้น.ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี .เมื่อวันที่.11.มกราคม.พ.ศ..2542  

ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณของไทยเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน   

ตามยุทธศาสตร์ .โดยให้ทุกส่วนราชการเริ่มใช้ระบบนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ .พ .ศ ..2546.จนถึงปัจจุบัน 

ส านักงบประมาณจึงได้ใช้แนวทาง.PART.จากประเทศสหรัฐอเมริกามาพัฒนางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

ตามยุทธศาสตร์ให้เป็นระบบงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ   

ของรัฐบาล.และเรียกเครื่องมือนี้ว่า.Performance.Assessment.Rating.Tool.(PART).ซึ่งได้ผ่านการทดสอบ

ความเชื่อมั่นและเที่ยงตรงมาแล้ว .เครื่องมือ.PART.ดังกล่าวได้มีการน ามาทดลองใช้ .เมื่อปี.พ.ศ..2547. 

ส่วนราชการสามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยสามารถวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในลักษณะการประเมินผลตนเองโดยใช้เครื่องมือ

ที่เรียกว่า.PART.และส านักงบประมาณจะวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว .เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศ  

ที่ส าคัญประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ .ในแต่ละปีจะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดท า

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อผลงานของส่วนราชการ  

ซึ่งแสดงผ่านผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินงาน.และจะเป็นประโยชน์ต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานตามยุทธศาสตร์โดยรวมต่อไป  

 โดยส านักงบประมาณได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือ PART โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ  

 1) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐจัดท างบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

โดยตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 2)  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถวัดระดับความส าเร็จในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า  

 3)  เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ  

ของส านักงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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 ทั้งนี้ ส านักงบประมาณได้คาดหวังผลจากการใช้เครื่องมือ PART ที่จะเกิดขึ้น ดังนี้  

  ส่วนราชการ  

   1. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบตนเอง  

   2.  สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเอง  

   3.  มีความพร้อมจากการประเมินภายนอก  

   4.  พัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยน าผลการวิเคราะห์ PART ไปใช้ปรับ

แผนการปฏิบัติงาน  

  ส านักงบประมาณ  

   1.  สามารถจัดสรรงบประมาณได้ตามแผน  

   2.  มีทางเลือกและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ  

   3.  มีแผนงบประมาณระยะยาว  

   4.  สามารถติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

   รัฐบาล  

   1.  มีการใช้จ่ายงบประมาณก่อให้เกิดผลงานตามนโยบายรัฐบาล  

   2.  ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน 

    อย่างแท้จริง  
 

 ทั้งนี้.ในรายงานฉบับนี้แสดงผลของการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณเพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทาง

ของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ .(Performance 

Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยด าเนินการ 

ตาม กรอบแนวคิด วิธีการ และขั้นตอนในการประเมินผล และตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล ตามข้อค าถาม 

ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้  
 

2.1  ค าถาม จ-1 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาว

ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-21)  

 การพิจารณาเพ่ือการประเมินในระดับผลลัพธ์ (เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน) ตามรายงานล่าสุด  

มีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด 

                                                           
1 ค าถาม ข-2 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ก าหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดระยะยาวที่ส่งผลต่อความส าเร็จของผลลัพธ์ (เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง) ที่ท้าทาย (มีประสิทธิภาพสูงขึ้น) หรือไม่ อย่างไร 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            2-3  

 2.1.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 

  การประเมินผลลัพธ์.(Outcome.Evaluation).เป็นการวัดประสิทธิผลของการด าเนินงาน ซึ่งเป็น

การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจ (เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน) ว่ามี  

ความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ ซึ่งด าเนินการตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการให้บริการ 

ของหน่วยงานจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ ทั้งนี้  พิจารณาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ในระยะยาวตาม 

แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) เพ่ือทราบถึงการบรรลุผลหรือความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
 

 2.1.2 วิธีการและข้ันตอนในการประเมินผล 

  ประเด็นด้านวิธีการและขั้นตอนในการประเมินผลเพ่ือการตอบค าถาม.จ-1.โปรดแสดง

ความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาว ด าเนินการตาม 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

(ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) 

  2)  สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

  3)  รายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด 

 2.1.3 ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผล 

  การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลอยู่ในรูปแบบการให้คะแนนส าหรับทุกผลผลิต/โครงการที่

ด าเนินการประเมินผล ในกรณีที่ตัวชี้วัดผลลัพธ์ปรากฏมากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้ด าเนินการประเมินผล ดังนี้  

  -  ผลลัพธ์สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย     = 3.00 คะแนน  

  -  ผลลัพธ์ใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25.00   = 2.00 คะแนน  

  -  ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50.00    = 1.00 คะแนน  

  -  ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 50.00 หรือไม่มีรายงานผลลัพธ์  = 0.00 คะแนน  

  จากนั้นด า เนินการค านวณค่าคะแนนโดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย . เ พ่ือใช้ พิจารณา 

การให้คะแนนของข้อค าถามต่อไป  

  อนึ่ง หากตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามผลผลิต/โครงการปรากฏเพียง 

1 ตัวชี้วัด พิจารณาการให้คะแนน ดังนี้  

  ค่าคะแนนหรือคะแนนเฉลี่ ยจากตั วชี้ วัดผลลัพธ์ .มีค่ า เท่ ากับ .3.00.คะแนน .แสดงถึ ง  

ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-1 เท่ากับ 1.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  

  ค่าคะแนนหรือคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดผลลัพธ์.มีค่าระหว่าง.2.00-2.99.แสดงถึง.ผลการประเมิน 

ในภาพรวมค าถาม จ-1 เท่ากับ 0.67 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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  ค่าคะแนนหรือคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดผลลัพธ์.มีค่าระหว่าง.1.00-1.99.แสดงถึง.ผลการประเมิน 

ในภาพรวมค าถาม จ-1 เท่ากับ 0.33 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 

  ค่าคะแนนหรือคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้ วัดผลลัพธ์ .มีค่าต่ ากว่า .0.99.คะแนน.แสดงถึง 

ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-1 เท่ากับ 0.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

 2.1.4  การประเมินผลจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ  

   1)  ผลผลิตที่ 1: พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ  

    จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

(ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) พบว่า ในผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหาร

จัดการ ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) ก าหนดว่า เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

(ผลลัพธ์).1:.รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม .พร้อมทั้งพัฒนา

ระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน .ตามตัวชี้วัดพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับ 

การบริหารจัดการ.78.20.ล้านไร่.(ตารางที.่2.1).และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

(ผลลัพธ์ ).ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ ายงบประมาณ .ประจ าปีงบประมาณ .พ.ศ ..2557  

ซึ่งก าหนดว่ารักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม .พร้อมทั้งพัฒนา

ระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด 

ประกอบด้วย.1).พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์ .เป้าหมาย.73.70.ล้านไร่.และ  

2) พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เป้าหมาย ร้อยละ 80.00 (ตารางที ่2.2)  

    ดังนั้น.เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวชี้วัดผลลัพธ์ตาม

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 1 ซึ่งจะ

พิจารณาเพียงตัวชี้วัดพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์เท่านั้น เนื่องจาก ตัวชี้วัดพ้ืนที่

ป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนดไม่ได้มีเป้าหมายก าหนดในแผนกลยุทธ์.ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ 

การประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบการให้คะแนนผลปรากฏว่า .ผลผลิตที่.1.ได้.2.00.คะแนน จากคะแนนเต็ม  

3.00 คะแนน .(ผลลัพธ์ใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่า .ร้อยละ.25.00).เนื่องจาก .ผลลัพธ์ตามรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ .ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ด าเนินการได้.73.70.ล้านไร่. 

คิดเป็น.ร้อยละ.94.25 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน.(ผลลัพธ์).ตามแผนกลยุทธ์

กรมป่าไม้.(พ.ศ..2555-2558).ดังนั้น.ค่าคะแนนจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ .มีค่าระหว่าง.2.00-2.99.คะแนน.(จาก

คะแนนเต็ม.3.00.คะแนน).แสดงถึง .ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม .จ-1.ของผลผลิตที่ .1.เท่ากับ  

0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ ์

 

 
ตารางท่ี 2.1 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ของผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์กรมป่าไม้ ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1: การอนุรักษ ์พัฒนาระบบ

ศักยภาพและการจดัการการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ป่าไม้อย่างสมดุล บูรณาการสอดคล้องกับแนวทาง 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

รักษาฐานทรัพยากรปา่ไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อ

ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบ

การให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชน 

พืน้ท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ 

ล้านไร ่ 78.20 78.20 78.20 78.20 

ที่มา: แผนกลยุทธ์กรมปา่ไม ้และแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558, กรมป่าไม ้

 

ตารางท่ี 2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผลลัพธ์) ของผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) หน่วยนับ 
รวมท้ังสิ้น 

แผน ผล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไมเ้พื่อใช้ประโยชนอ์ย่างเหมาะสม  

พร้อมท้ังพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน  
ล้านบาท 3,817.23 3,734.85 

- ตัวช้ีวดั : พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการจดัการและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์  ล้านไร ่ 73.70 73.70 

- ตัวช้ีวัด : พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการฟืน้ฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ร้อยละ 80.00 80.00 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบตัิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, กรมป่าไม้



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ ์
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  2)  ผลผลิตที่ 2: องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้  

   จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ.ได้แก่.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

(ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) พบว่า ในผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูล  

ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) ก าหนดว่า 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 2: มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ ตามตัวชี้วัดฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 5 ด้าน 

(ตารางที่ 2.3) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามรายงานผล

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ .ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ซึ่งก าหนดว่ามีองค์ความรู้และ

ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้  

โดยก าหนดตัวชี้วัด ไว้ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) องค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 

เป้าหมาย 20 เรื่อง 2) ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ เป้าหมาย 1 แห่ง และ 3) องค์ความรู้

งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่

ก าหนด เป้าหมาย 5 ด้าน (ตารางที่ 2.4)  

   ดังนั้น .เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 2  

ซึ่งจะพิจารณาเพียงตัวชี้วัดองค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้  

ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่ก าหนด เท่านั้น เนื่องจาก ตัวชี้วัดองค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถน าไป

พัฒนาต่อยอดได ้และตัวชี้วัดฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ ไม่ได้มีเป้าหมายก าหนดใน

แผนกลยุทธ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบการให้คะแนนผลปรากฏว่า ผลผลิตที่ 2 

ได้ 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน (ผลลัพธ์สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย) เนื่องจากผลลัพธ์ตาม

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด าเนินการได้ 5 ด้าน 

คิดเป็น ร้อยละ 100.00 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์

กรมป่าไม ้(พ.ศ. 2555-2558) ดังนั้น ค่าคะแนนจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 

3.00 คะแนน) แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-1 ของผลผลิตที่ 2 เท่ากับ 1.00 คะแนน (จาก

คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 ตารางท่ี 2.3 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ของผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์กรมป่าไม้ ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2: วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความพร้อม 

ในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพภูมิอากาศ  

มีฐานข้อมูลดา้นความหลากหลายทางชีวภาพและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถน าไปพัฒนา ต่อยอดได ้

ฐานข้อมูล  

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ในพื้นที่ป่าไม้ 

ด้าน 5 5 5 5 

ที่มา: แผนกลยุทธ์กรมปา่ไม ้และแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558, กรมป่าไม ้

 

ตารางท่ี 2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผลลัพธ์) ของผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลาย 

ทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม ้ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) หน่วยนับ 
รวมท้ังสิ้น 

แผน ผล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: มีองค์ความรู้และฐานข้อมลูด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได ้ 
ล้านบาท 68.94 68.84 

- ตัวช้ีวัด : องค์ความรู้งานวิจัยท่ีสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได ้ เรื่อง 20 20 

- ตัวช้ีวัด : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้  แห่ง 1 1 

- ตัวช้ีวัด : องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและ

เป้าหมายที่ก าหนด  
ด้าน 5 5 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, กรมป่าไม้ 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ ์
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  3)  โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   จากการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

(ผลลัพธ์).ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ .(พ.ศ ..2555-2558).พบว่า .ในโครงการที่ .1.โครงการความร่วมมือ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.ไม่ปรากฏ

ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ .(พ.ศ ..2555-2558).เนื่องจาก .เป็นโครงการเฉพาะกิจที่ เกิดขึ้นตาม

ยุทธศาสตร์ประเทศ.จึงไม่สามารถแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายผลลัพธ์

ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้  

   ดังนั้น เมื่อไม่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวชี้วัดผลลัพธ์

ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ .ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ของโครงการที่.1  

ส่งผลให้โครงการที่ 1 ได้ 0.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน (ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.00 

หรือไม่มีรายงานผลลัพธ์) ดังนั้น ค่าคะแนนจากตัวชี้วัดผลลัพธ์.มีค่าต่ ากว่า.0.99.คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน).

แสดงถึง.ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม.จ-1 ของโครงการที ่1 เท่ากับ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  
 

  4) โครงการที่.2.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

   จากการรวบรวม.และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ.ได้แก่.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

(ผลลัพธ์ ).ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ .(พ .ศ..2555-2558).พบว่า .ในโครงการที่ .2.โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ปรากฏตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์

กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) เนื่องจาก เป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ประเทศ จึงไม่สามารถ

แสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้  

   ดังนั้น.เมื่อไม่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ .ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ของ

โครงการที ่2 ส่งผลให้โครงการที่ 2 ได้ 0.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน (ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 50.00 หรือไม่มีรายงานผลลัพธ์) ดังนั้น ค่าคะแนนจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ มีค่าต่ ากว่า 0.99 คะแนน  

(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-1 ของโครงการที่ 2 เท่ากับ 

0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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2.2  ค าถาม.จ-2.โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ .กับเป้าหมายผลผลิต

ประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้.(โยงกับข้อ.ข-42)  

 การพิจารณาเพื่อการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานล่าสุดมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับ 

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด โดยแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับเป้าหมาย

ผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เกณฑ์การให้คะแนนค าถามข้อ จ-2 ประกอบด้วย 1) ผลผลิตสูง

กว่าเป้าหมาย ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 100.00 2) ผลผลิตเท่ากับเป้าหมาย ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 100.00  

3) ผลผลิตใกล้เคียงเป้าหมาย (-ร้อยละ 5.00) ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 66.70 4) ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมายได้

คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 33.60 และ 5) ไม่มีรายงานผลผลิตได้คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 0.00  
 

 2.2.1  กรอบแนวคิดในการประเมินผล  

  การประเมินผลผลิต (Output Evaluation)  

  ผลผลิต .(Output).หมายถึง .ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม .ซึ่ งอาจจะเป็นผลผลิต 

(Product) หรือการให้บริการ (Service) เช่น การด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้บริการแก่ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน ซึ่งการประเมินความส าเร็จในส่วนของผลผลิตจะวัดความส าเร็จที่ประกอบด้วย  

  - มิติปริมาณ หมายถึง การวัดจากปริมาณผลผลิตที่แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิต  

ทีก่ าหนดเป็นเป้าหมาย  

  - มิติคุณภาพ หมายถึง การวัดการใช้ประโยชน์/การรับบริการตามผลผลิต/โครงการ  

  - มิติเวลา.หมายถึง.การวัดจากเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิตเปรียบเทียบกับเวลา  

ทีก่ าหนดเป็นเป้าหมาย  

  - มิติต้นทุน.หมายถึง.การวัดจากงบประมาณที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิตเปรียบเทียบ 

กับงบประมาณทีก่ าหนดเป็นเป้าหมาย  
 

 2.2.2  วิธีการและข้ันตอนในการประเมินผล  

  ประเด็นด้านวิธีการและขั้นตอนในการประเมินผลเพ่ือการตอบค าถาม .จ-2.โปรดแสดง

ความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ .กับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

ด าเนินการตาม 3 ขั้นตอน ดังนี้  

  1)  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ.ได้แก่.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลผลิต .ทั้ง.4.มิติ.ประกอบด้วย  

                                                           
2 ค าถาม ข-4 แผนกลยุทธ์ของหนว่ยงาน จ าแนกเป้าหมาย/ตวัชี้วัดผลผลิตเป็นรายปี หรือไม่ อย่างไร 
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1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา และ 4. เชิงต้นทุน ตามตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้กับเป้าหมายผลผลิต

ประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  

  2)  สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  

  3)  รายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด 
 

 2.2.3  ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผล  

  การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลอยู่ในรูปแบบการให้คะแนนส าหรับทุกผลผลิต/โครงการ 

ทีด่ าเนินการประเมินผล ของตัวชี้วัดทั้ง 4 มิต ิดังนี้  

  - ผลผลิตสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย   = 3.00 คะแนน  

  - ผลผลิตใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5.00  = 2.00 คะแนน  

  - ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย     = 1.00 คะแนน  

  - ไม่มีรายงานผลผลิต     = 0.00 คะแนน  

  จากนั้น.ด าเนินการค านวณค่าคะแนนโดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย .เพ่ือใช้พิจารณาการให้

คะแนนของข้อค าถาม ซึ่งสามารถพิจารณาการให้คะแนนได้ดังนี้  

  ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดผลผลิต มีค่าเท่ากับ 3.00 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวม

ค าถาม จ-2 ได้คะแนน เท่ากับ 1.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  

  ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้ วัดผลผลิต .มีค่าระหว่าง .2.00-2.99.แสดงถึง .ผลการประเมิน  

ในภาพรวมค าถาม จ-2 ได้คะแนน เท่ากับ 0.67 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  

  ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้ วัดผลผลิต .มีค่าระหว่าง .1.00-1.99.แสดงถึง .ผลการประเมิน  

ในภาพรวมค าถาม จ-2 ได้คะแนน เท่ากับ 0.33 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  

  ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดผลผลิต มีค่าต่ ากว่า 0.99 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวม

ค าถาม จ-2 ได้คะแนน เท่ากับ 0.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  
 

 2.2.4  การประเมินผลจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ  

  1)  ผลผลิตที่ 1: พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ  

   การประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ของผลผลิตที่.1.ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่

ก าหนดไว้ใน.4.มิติ ประกอบด้วย 1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา และ 4. เชิงต้นทุน (ตารางที่ 2.5) 

สามารถแสดงรายละเอียดได ้ดังนี้  
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   1.1)  มิติปริมาณ  

     เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติปริมาณที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิต 

ทีก่ าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 1 ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ 

พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ เป้าหมาย จ านวน 73.70 ล้านไร่ ในขณะที่ผลการด าเนินงานปรากฏว่า

พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ.ทั้งสิ้น.73.70.ล้านไร่.คิดเป็นร้อยละ.100.00.ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย 

ดังนั้น ในมิติเชิงปริมาณของผลผลิตที่ 1 ได ้3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)  

   1.2)  มิติคุณภาพ  

    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติคุณภาพที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิต

ทีก่ าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 1 ก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ 

พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป้าหมาย ร้อยละ 80.00 ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่า

พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งสิ้น ร้อยละ 80.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้

เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงคุณภาพของผลผลิตที่ 1 ได ้3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

   1.3)  มิติเวลา  

    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติเวลาที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิต 

ที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 1 ก าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ 

พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการตามเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย 12 เดือน ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่า

พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการตามเวลาที่ก าหนด ทั้งสิ้น 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้

เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงเวลาของผลผลิตที่ 1 ได ้3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

   1.4)  มิติต้นทุน  

    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมาณผลผลิตที่ก าหนด

เป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 1 ก าหนดตัวชี้วัดต้นทุน คือ ค่าใช้จ่าย  

ในการบริหารจัดการพ้ืนที่อยู่ในวงเงินที่ก าหนดเป้าหมาย.3,817.23.ล้านบาท.ในขณะที่ผลการด าเนินงาน 

ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพ้ืนที่อยู่ในวงเงิน ทั้งสิ้น 3,736.04 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 97.87  

ซึ่งผลผลิตใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่า.ร้อยละ.5.00.ดังนั้น.ในมิติเชิงต้นทุนของผลผลิตที่.1.ได้.2.00.คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)   

   ทั้งนี ้เพ่ือพิจารณาการให้คะแนนของข้อค าถาม ด าเนินการโดยค านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการ 

หาค่าคะแนนเฉลี่ย จากการประเมินผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่าค่าคะแนนเท่ากับ 2.75 คะแนน (จาก

คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซ่ึงสามารถแสดงวิธีการค านวณได ้ดังนี้  
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คะแนนของข้อค าถาม จ-2 ผลผลิตที่ 1 = 
คะแนนมิติปริมาณ+คะแนนมิติคุณภาพ+คะแนนมิติเวลา+คะแนนมิติต้นทุน

4
 

;3+3+3+2 

4
= 2.75  

 

  ดังนั้น ตามเกณฑ์การให้คะแนนของข้อค าถาม จ-2 ของผลผลิตที่ 1 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย  

จากตัวชี้วัดผลผลิตทั้ง.4.มิต.ิเท่ากับ.2.75.ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่างช่วง.2.00-2.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน).

ดังนั้น.แสดงถึงผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-2 ได้คะแนน เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

ตารางท่ี 2.5 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผลผลิต) 

ของผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ผลผลิตท่ี 1  

พ้ืนที่ป่าไม้ ได้รับการบริหารจัดการ 
หน่วยนับ 

รวมท้ังสิ้น 

แผน ผล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และ

จัดการที่ดินป่าไมเ้พื่อใช้ประโยชนอ์ย่างเหมาะสม พร้อมท้ังพัฒนา

ระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ 

ของประชาชน  

ล้านบาท 3,817.23 3,734.85 

-ตัวช้ีวัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์  ล้านไร ่ 73.70 73.70 

-ตัวช้ีวัด : พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ร้อยละ 80.00 80.00 

ผลผลิตท่ี 1: พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจดัการ  ล้านบาท 3,817.23 3,734.85 

1.  แผนการปฏิบัติงาน  

 1.1  ตัวชี้วัด  

  เชิงปริมาณ :  

  -  พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ  ล้านไร ่ 73.70 73.70 

 เชิงคณุภาพ :  

 -  พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ร้อยละ 80.00 80.00 

 เชิงเวลา :  

 -  พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการตามเวลาที่ก าหนด  เดือน 12 12 

 เชิงต้นทุน :  

 -  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่อยู่ในวงเงินท่ีก าหนด  ล้านบาท 3,817.23 3,736.04 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, กรมป่าไม้ 
  

 อนึ่ง หากพิจารณาค าถาม จ-2 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับ

เป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-4) ในรายละเอียดค าอธิบายค าถามเป็น 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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การพิจารณาเพ่ือการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานล่าสุดมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับ 

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด ทั้งนี้ มีการระบุให้รายงานความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับแผลกลยุทธ์ของ

หน่วยงานด้วย ดังนั้น จึงมีการน าเสนอรายละเอียดการรายงานความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของ

กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) ดังตารางที่ 2.6 โดยผลความก้าวหน้าของผลผลิตเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์

กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

พบว่า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงเวลามีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

กล่าวคือสามารถด าเนินการได้อย่างน้อย ร้อยละ 100.00 ของแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่

สามารถด าเนินการได้มากกว่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ถึงร้อยละ 108.86 ในขณะที่ตัวชี้วัดเชิงต้นทุนไม่

สามารถแสดงร้อยละเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ได้ เนื่องจาก ไม่มีการก าหนดเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ 
 

ตารางท่ี 2.6 การรายงานความก้าวหน้าของผลผลิตเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) 

ของผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผน ผล ร้อยละ

เปรียบเทียบ
แผนกลยุทธ ์

กลยุทธ ์
(2555-2558) 

ปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

กลยุทธ ์
(2555-2558) 

ปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ผลผลิตท่ี 1: พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
เชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ได้รับการบรหิารจดัการ 

ล้านไร ่ 67.70 73.70 73.70 73.70 108.86 

เชิงคุณภาพ: พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับ 
การฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 

เชิงเวลา: พื้นที่ป่าไม้ได้รับ 
การบริหารจัดการตามเวลาที่ก าหนด 

เดือน 12 12 12 12 100.00 

เชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
จัดการพื้นที่อยู่ในวงเงนิท่ีก าหนด 

ล้านบาท -* 3,817.23 3,736.04 3,736.04 - 

ที่มา: แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558), กรมป่าไม้ 

หมายเหตุ: *ไม่มีการก าหนดเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2558) จึงไม่สามารถรายงานร้อยละเปรียบเทียบแผนกลยุทธ์ได้ 
 

 2)  ผลผลิตที่ 2: องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้  

  การประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ของผลผลิตที่.2.ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่

ก าหนดไว้ใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา และ 4. เชิงต้นทุน (ตารางที่ 2.7) 

สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้  
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

2-14       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

  2.1)  มิติปริมาณ  

    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติปริมาณที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่

ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 2 ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณทั้งสิ้น  

2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ เป้าหมาย 81 เรื่อง และ 2) ฐานข้อมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ เป้าหมาย 1 แห่ง ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่า ตัวชี้วัดที่ 1 องค์ความรู้งานวิจัย

ด้านป่าไม้.ทั้งสิ้น.81.เรื่อง.คิดเป็น.ร้อยละ.100.00.ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ในขณะที่.ตัวชี้วัดที่.2.ฐานข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 1 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย 

ดังนั้น ในมิติเชิงปริมาณของผลผลิตที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

โดยค านวณจากค่าเฉลี่ย ดังนี้  

คะแนนมิติเชิงปริมาณผลผลิตที่ 2 = 
คะแนนตัวช้ีวัดที ่1+คะแนนตัวช้ีวัดที่ 2

2
 ; 

3+3

2
= 3 

 

 2.2)  มิติคุณภาพ  

   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติคุณภาพที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิต

ทีก่ าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 2 ก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ 

องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและ

เป้าหมายทีก่ าหนด เป้าหมาย 5 ด้าน ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าองค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่ ก าหนด.ทั้งสิ้น.5.ด้าน  

คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงคุณภาพของผลผลิตที่ 2 ได้ 3.00 คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)   

 2.3)  มิติเวลา  

   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติเวลาที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่

ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 2 ก าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ พ้ืนที ่

ป่าไม้ที่สนับสนุนงานวิจัยได้รับการบ ารุงเป็นไปตามระยะเวลาที่ ก าหนดเป้าหมาย.12.เดือน.ในขณะที่  

ผลการด าเนินงาน.ปรากฏว่าพ้ืนที่ป่าไม้ที่สนับสนุนงานวิจัยได้รับการบ ารุงเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด.ทั้งสิ้น  

12.เดือน.คิดเป็น.ร้อยละ.100.00.ซึ่ งผลผลิตที่ ได้ เท่ากับเป้าหมาย .ดังนั้น.ในมิติ เชิงเวลาของผลผลิตที่ .2  

ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

 2.4)  มิติต้นทุน  

   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมาณผลผลิตที่ก าหนด

เป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 2 ก าหนดตัวชี้วัดต้นทุน คือ ค่าใช้จ่าย  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ในวงเงิน  

ทีก่ าหนด เป้าหมาย 68.94 ล้านบาท ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้

เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ในวงเงิน.ทั้งสิ้น.68.84.ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ .99.85.ซึ่งผลผลิตใกล้ เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ .5.00.ดังนั้น .ในมิติ เชิงต้นทุน 

ของผลผลิตที่ 2 ได ้2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

 ทั้งนี ้เพ่ือพิจารณาการให้คะแนนของข้อค าถาม ด าเนินการโดยค านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการ

หาค่าคะแนนเฉลี่ย จากการประเมินผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่าค่าคะแนนเท่ากับ 2.75 คะแนน (จาก

คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งสามารถแสดงวิธีการค านวณได ้ดังนี้ 

(คะแนนของข้อค าถาม จ-2 ผลผลิตที่ 2 = 
คะแนนมิติปริมาณ+คะแนนมิติคุณภาพ+คะแนนมิติเวลา+คะแนนมิติต้นทุน

4
 

; 3+3+3+2 

4
= 2.75)  

 

 ดังนั้น ตามเกณฑ์การให้คะแนนของข้อค าถาม จ-2 ของผลผลิตที่ 2 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 

จากตัวชี้วัดผลผลิตทั้ง.4.มิต.ิเท่ากับ.2.75.ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่างช่วง.2.00-2.99.คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

ดังนั้น.แสดงถึง.ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-2 ได้คะแนน เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  
 

ตารางท่ี 2.7 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผลผลิต) 

ของผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ผลผลิตที ่2 องค์ความรู้และ
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 

หน่วยนับ 
รวมท้ังสิ้น 

แผน ผล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีองค์ความรู้และฐานข้อมูล  
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถ 
น าไปพัฒนาต่อยอดได ้

ล้านบาท 68.94 68.84 

- ตัวช้ีวัด : องค์ความรู้งานวิจัยท่ีสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได ้ เรื่อง 20 20 
- ตัวช้ีวัด : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้  แห่ง 1 1 
- ตัวช้ีวัด : องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายทีก่ าหนด  

ด้าน 5 5 

ผลผลิตท่ี 2: องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ป่าไม ้ 

ล้านบาท 68.94 68.84 

1. แผนการปฏิบัติงาน  
 1.1 ตัวชี้วัด  
  เชิงปริมาณ :  
  -  องค์ความรู้งานวิจัยด้านปา่ไม ้ เรื่อง 81 81 
  -  ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม ้ แห่ง 1 1 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ผลผลิตที ่2 องค์ความรู้และ
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 

หน่วยนับ 
รวมท้ังสิ้น 

แผน ผล 
  เชิงคุณภาพ :  
  -  องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจยัและเป้าหมายที่ก าหนด  

ด้าน 5 5 

  เชิงเวลา :  
  -  พื้นที่ป่าไม้ที่สนับสนุนงานวิจัยได้รบัการบ ารุงเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

เดือน 12 12 

  เชิงต้นทุน :  
  -  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูเ้พื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้อยู่ในวงเงินท่ีก าหนด  

ล้านบาท 68.94 68.84 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, กรมป่าไม้ 
 

 อนึ่ง หากพิจารณาค าถาม จ-2 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับ

เป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-4) ในรายละเอียดค าอธิบายค าถามเป็น 

การพิจารณาเพ่ือการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานล่าสุดมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับ 

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด ทั้งนี้ มีการระบุให้รายงานความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับแผลกลยุทธ์ของ

หน่วยงานด้วย ดังนั้น จึงมีการน าเสนอรายละเอียดการรายงานความก้าวหน้าของผลผลิตที่ 2 เปรียบเทียบกับ

แผนกลยุทธ์ของกรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) ดังตารางที่ 2.8 โดยผลความก้าวหน้าของผลผลิตเปรียบเทียบ

กับแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ของผลผลิตที่ 2 พบว่า ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และเชิงเวลามีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ กล่าวคือสามารถด าเนินการได้ ร้อยละ 100.00 ของแผนกลยุทธ์ ในขณะที่ ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณด้านจ านวนแห่งของฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้  พบว่า ปีที่ 3 ของ 

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์สามารถด าเนินงานตามเป้าหมายได้เพียง ร้อยละ 18.75 กล่าวคือ 

ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายเมื่อสิ้นแผนกลยุทธ์ในปี พ.ศ. 2558 เป็นไปได้ต่ ามาก เนื่องจาก  

การปฏิบัติงานของกรมป่าไม้มุ่งพิจารณาการปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละ

ปีงบประมาณ โดยไม่มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องตามงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร ส่งผลให้การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในระยะยาวเป็นไปได้ยาก และผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไป

ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนั้น ตัวชี้วัดเชิงต้นทุนยังไม่สามารถแสดงร้อยละเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์

ได้ เนื่องจาก ไม่มีการก าหนดเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ 
 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ตารางท่ี 2.8 การรายงานความกา้วหน้าของผลผลิตเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) 

ของผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผน ผล ร้อยละ

เปรียบเทียบ
แผนกลยุทธ ์

กลยุทธ ์
(2555-2558) 

ปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

กลยุทธ ์
(2555-2558) 

ปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ผลผลิตท่ี 2: องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้ 
เชิงปริมาณ: ฐานข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ป่าไม้ 

แห่ง 16 1 3 1 18.75 

เชิงคุณภาพ: ฐานข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ป่าไม้มีข้อมูลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ด้าน 5 5 5 5 100.00 

เชิงเวลา: ฐานข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ป่าไม้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

เดือน 12 12 12 12 100.00 

เชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการจดัท า
ฐานข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนด 

ล้านบาท -* 68.94 68.84 68.84 - 

ที่มา: แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558), กรมป่าไม้ 

หมายเหตุ: *ไม่มีการก าหนดเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2558) จึงไม่สามารถรายงานร้อยละเปรียบเทียบแผนกลยุทธ์ได้ 
 

 3)  โครงการที่.1.โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

  การประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 1 ล่าสุดเปรียบเทียบกับแผนตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ  

3. เชิงเวลา และ 4. เชิงต้นทุน (ตารางที ่2.9) สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้  

  3.1) มิติปริมาณ  

    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติปริมาณท่ีแล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิต  

ที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 1 ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ 

จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับรองการป่าไม้ เป้าหมาย 1 ระบบ ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่า ระบบ



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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สารสนเทศเพ่ืองานรับรองการป่าไม้ยังไม่แล้วเสร็จ .(ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย).ดังนั้น.ในมิติเชิงปริมาณของ 

โครงการที ่1 ได้ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)  

  3.2)  มิติคุณภาพ  

    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติคุณภาพที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิต 

ที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 1 ก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเป้าหมาย.ร้อยละ.80.00.ในขณะที ่

ผลการด าเนินงาน.ปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนด  

ร้อยละ 101.50 คิดเป็นร้อยละ 126.88 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงคุณภาพของโครงการที่ 1 

ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

  3.3)  มิติเวลา  

    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติเวลาที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิต 

ที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย.พบว่า.ในปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ภายใต้โครงการที่ .1.ก าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา.คือ 

ระยะเวลาความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนที่ก าหนด.เป้าหมาย.12.เดือน.ในขณะที่ผลการด าเนินงาน.ปรากฏว่าระยะเวลาความร่วมมือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าหนด.ทั้งสิ้น.12.เดือน  

คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงเวลาของโครงการที่ 1 ได้ 3.00 คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

   3.4)  มิติต้นทุน  

   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมาณผลผลิตที่ก าหนด

เป็นเป้าหมาย.พบว่า.ในปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ภายใต้โครงการที่ .1.ก าหนดตัวชี้วัดต้นทุน.คือ.ค่าใช้จ่าย 

ความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ใน

วงเงินทีก่ าหนด เป้าหมาย 19.30 ล้านบาท ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายความร่วมมือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในวงเงิน ทั้งสิ้น 0.90 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 4.66 ซึ่งผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงต้นทุนของโครงการที่ 1 ได้ 1.00 คะแนน (จาก

คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)  

  ทั้งนี ้เพ่ือพิจารณาการให้คะแนนของข้อค าถาม ด าเนินการโดยค านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการ

หาค่าคะแนนเฉลี่ย จากการประเมินผลผลิตใน 4 มิติ ผลปรากฏว่าค่าคะแนนเท่ากับ 2.00 คะแนน (จาก

คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งสามารถแสดงวิธีการค านวณได ้ดังนี้  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
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(คะแนนของข้อค าถาม จ-2 โครงการที่ 1 = 
คะแนนมิติปริมาณ+คะแนนมิติคุณภาพ+คะแนนมิติเวลา+คะแนนมิติต้นทุน

4
 

; 1+3+3+1 

4
= 2.00)  

 ดังนั้น ตามเกณฑ์การให้คะแนนของข้อค าถาม จ-2 ของโครงการที่ 1 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย

จากตัวชี้วัดผลผลิตทั้ง 4 มิติ เท่ากับ 2.00 ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่างช่วง 2.00-2.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

ดังนั้น แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-2 ได้คะแนน เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  
 

ตารางท่ี 2.9 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผลผลิต) 

ของโครงการที่ .1.โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หน่วยนับ 
รวมท้ังสิ้น 

แผน ผล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ส่งเสริมการสรา้งความร่วมมือและพัฒนา 
งานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ล้านบาท 19.30 0.90 

- ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบสารสนเทศเพื่องานรับรองการป่าไม ้ ระบบ 1 - 
- ตัวช้ีวัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม ้ตามหลักเกณฑ ์
ทีก่ าหนด  

ร้อยละ 80.00 101.50 

โครงการที่ 1: โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  

ล้านบาท 19.30 0.90 

1. แผนการปฏิบัติงาน  
 1.1 ตัวชี้วัด  
  เชิงปริมาณ :  
  -  จ านวนระบบสารสนเทศเพื่องานรบัรองการป่าไม ้ ระบบ 1 - 
  เชิงคุณภาพ :  
  -  กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ 
ทีก่ าหนด  

ร้อยละ 80 101.50 

  เชิงเวลา :  
  -  ระยะเวลาความร่วมมือการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีก าหนด  

เดือน 12 12 

  เชิงต้นทุน :  
  -  ค่าใช้จ่ายความร่วมมือการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในวงเงินท่ีก าหนด  

ล้านบาท 19.30 0.90 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, กรมป่าไม้ 
 

 อนึ่ง โครงการที่ 1 ไม่สามารถแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับ 
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ เนื่องจาก เป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ประเทศ จึงไม่ปรากฏ
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) 
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ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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 4)  โครงการที่.2.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

  การประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 2 ล่าสุดเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ .ประจ าปีงบประมาณ .พ .ศ ..2557.ใน .4.มิติ .ประกอบด้วย .1..เชิ งปริมาณ .2..เชิงคุณภาพ  

3. เชิงเวลา และ 4. เชิงต้นทุน (ตารางที ่2.10) สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้  

 4.1)  มิติปริมาณ  

  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติปริมาณที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่

ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 2 ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ

จ านวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ .เป้าหมาย 

100 เครือข่าย ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่า จ านวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่า เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ.จ านวน.100.เครือข่าย.คิดเป็น.ร้อยละ.100.00.ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับ

เป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงปริมาณของโครงการที่ 2 ได ้3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

 4.2)  มิติคุณภาพ  

  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติคุณภาพที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิต

ที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 2 ก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

คือ มีการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานป่าไม้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  เป้าหมาย 

ร้อยละ.80.00.ในขณะที่ผลการด าเนินงาน.ปรากฏว่ามีการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานป่าไม้เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ .ร้อยละ.80.00.คิดเป็น.ร้อยละ.100.00.ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับ

เป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงคุณภาพของโครงการที่ 2 ได ้3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)  

 4.3)  มิติเวลา  

  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติเวลาที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่

ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 2 ก าหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ 

ระยะเวลาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ที่ก าหนด .เป้าหมาย .12.เดือน .ในขณะที่ผลการด าเนินงาน .ปรากฏว่าระยะเวลาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก าหนด ทั้งสิ้น 12 เดือน  

คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงเวลาของโครงการที่ 2 ได้ 3.00 คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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 4.4)  มิติต้นทุน  

  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมาณผลผลิตที่ก าหนด

เป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 2 ก าหนดตัวชี้วัดต้นทุน คือ ค่าใช้จ่าย  

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ .อยู่ใน

วงเงินที่ก าหนด เป้าหมาย 120.00 ล้านบาท ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าค่าใช้จ่าย ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  อยู่ในวงเงิน ทั้งสิ้น 

119.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ซึ่งผลผลิตใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5.00 ดังนั้น ในมิติ

เชิงต้นทุนของโครงการที ่2 ได ้2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

 ทั้งนี้.เพ่ือพิจารณาการให้คะแนนของข้อค าถามด าเนินการโดยค านวณค่าคะแนนด้วยวิธี 

การหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิตใน .4.มิติ.ผลปรากฏว่าค่าคะแนนเท่ากับ.2.75.คะแนน (จาก

คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ซึ่งสามารถแสดงวิธีการค านวณได ้ดังนี้  

คะแนนของข้ อ ค า ถ าม .จ -2.โ ค ร งก า รที่ .2.= 
คะแนนมิติปริมาณ+คะแนนมิติคุณภาพ+คะแนนมิติเวลา+คะแนนมิติต้นทุน

4
 

; 3+3+3+2 

4
= 2.75 

 

 ดังนั้น ตามเกณฑ์การให้คะแนนของข้อค าถาม จ-2 ของโครงการที่ 2 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย

จากตัวชี้วัดผลผลิตทั้ง.4.มิต.ิเท่ากับ.2.75.ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่างช่วง.2.00-2.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน).

ดังนั้น.แสดงถึง.ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-2 ได้คะแนน เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  
 

ตารางท่ี 2.10 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ .ประจ าปีงบประมาณ .พ.ศ..2557 

(ผลผลิต).ของโครงการที่.2.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/โครงการที่ 2  
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หน่วยนับ 

รวมท้ังสิ้น 

แผน ผล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เครือข่ายด้านป่าไมม้ีการบริหารจัดการ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ล้านบาท 120.00 119.98 

- ตัวช้ีวัด : จ านวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่า เพื่อรองรับ 
การเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศ  

เครือข่าย 100 100 

- ตัวช้ีวัด : เครือข่ายป่าไม้มสี่วนรว่มในการเฝา้ระวังการเปลีย่นแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80.00 80.00 
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ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, กรมป่าไม้ 
 

 อนึ่ง โครงการที่ 2 ไม่สามารถแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับ 
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ เนื่องจาก เป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ประเทศ จึงไม่ปรากฏ
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) 
 

2.3  ค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ

และ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-53)  

 2.3.1  กรอบแนวคิดในการประเมินผล  

  กรอบแนวคิดการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

  การประเมินความคุ้มค่า.หมายถึง.การประเมินการด าเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต  

ผลลัพธ์.ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ.และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ .ทั้งนี้ 

                                                           
3 ค าถาม ง-5 หน่วยปฏิบัติน าส่งผลผลิตของหน่วยงานมกีระบวนการจัดการที่ชว่ยวัดผลการด าเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุงการ ด าเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าหรอืไม่ อย่างไร  

    

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/โครงการที่ 2  
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หน่วยนับ 

รวมท้ังสิ้น 

แผน ผล 

โครงการที่ 2: โครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ล้านบาท 120.00 119.98 

1. แผนการปฏิบัติงาน  
 1.1 ตัวชี้วัด  
  เชิงปริมาณ :  
  -  จ านวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อรองรับ 
การเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศ  

เครือข่าย 100 100 

  เชิงคุณภาพ :  
  -  มีการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานป่าไม้เพื่อรองรับ 
การเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศ  

ร้อยละ 80.00 80.00 

  เชิงเวลา :  
  -  ระยะเวลาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีก าหนด  

เดือน 12 12 

  เชิงต้นทุน :  
  -  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในวงเงิน ทีก่ าหนด  

ล้านบาท 120.00 119.98 
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ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนอาจเป็นได้ทั้งผลส าเร็จที่พึงประสงค ์และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม 

ทั้งท่ีสามารถค านวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถค านวณเป็นเงินได้  

  ทั้งนี ้วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความคุ้มค่า คือ  

  -  เพ่ือประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์

ต่อประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด  

  -  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับส่วนราชการในการทบทวนจัดล าดับความส าคัญในการเลือกปฏิบัติ

ภารกิจ หรือเป็นข้อมูลส าหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจให้มี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

  - เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป.(Self-control)  

  อย่างไรก็ตาม.เพ่ือให้การประเมินความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือใช้ประกอบการพิจารณาทางเลือก 

ในการปฏิบัติภารกิจที่ก่อประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด การประเมินจึงให้ความส าคัญกับประเด็นการท างาน  

ใน 3 มิต ิได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้  

  1)  ประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจ เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ

การปฏิบัติภารกิจ .โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดไว้ว่าจะได้รับที่ก าหนดไว้ก่อนด าเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 

3 ด้าน ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้บริการ โดยมี

ขอบเขตแสดงดังนี ้ 

   (1) การบรรลุวัตถุประสงค์ .หมายถึง.การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติภารกิจ  

ซึ่งเป็นได้ทั้งสิ่งของหรือบริการ.เทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือ

ประเมินระดับความส าเร็จในการท างานว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียงใด.รวมทั้งการประเมินด้วยว่า 

การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจนั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าใด  

   (2) ความพึงพอใจ.หมายถึง.ความพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและ

บริการนั้นๆ.ทั้งในด้านคุณภาพของผลผลิตและการให้บริการ .ระยะเวลาที่ใช้ในการได้รับบริการโดยผู้ใช้

ประโยชน์ ซึ่งอาจหมายถึง ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง  

   (3) คุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นการประเมินผลผลิตที่วัดเป็นมูลค่าได้ยาก โดยอาจพิจารณา

จากอัธยาศัยของผู้ให้บริการ .ความสุภาพอ่อนน้อม .ยิ้มแย้มแจ่มใส .ความสามารถในการเข้าถึงบริการ  

ของผู้รับบริการ (การมีขั้นตอนการให้บริการที่ไม่สลับซับซ้อน) ความกระตือรือร้นในการให้บริการ การให้บริการ 

ในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการและความตรงเวลา (การให้บริการเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด) เป็นต้น  
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  2)  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจ .หมายถึง.การประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง  

ของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการท างาน.เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์.โดยพิจารณาจาก

ผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด.การจัดหาทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน.มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม.รวมทั้งมีกระบวนการ

ท างานที่ประหยัดทรัพยากร ซึ่งมีตัวชี้วัด 2 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม และการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยมีขอบเขตแสดงดังนี้  

   (1) ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม ประกอบด้วยประเด็นย่อย อาทิ การผลิต ผลผลิต 

โดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่ก าหนด หรือผลิตภาพ (อัตราส่วนระหว่างผลผลิตที่ได้ต่อปัจจัยน าเข้า) ของ 

การใช้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าแผนที่ก าหนด  

   (2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยประเด็นย่อย อาทิ การมีทางเลือก

อ่ืนๆ.ในการด าเนินงาน.การปรับปรุงวิธีการท างานที่มีอยู่.การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรทดแทนแรงงาน 

ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต  

  3)  ผลกระทบ หมายถึง ผลที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจ และไม่ได้

คาดหมาย.ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ .ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน .หรือ 

การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอ่ืน.หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน .ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐ.ครอบคลุมผลกระทบทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม ทั้งด้านบวกและด้านลบ ในมิติท่ีสามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ดังนี้  

   (1) ผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามภารกิจ

ภาครัฐที่เป็นประโยชน์และความพึงพอใจ .เช่น.การมีงานท าและการเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน.การพัฒนา

ศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน หรือผลกระทบทางลบ เช่น การสูญเสียอาชีพ/ทรัพย์สิน การเจ็บป่วย 

จากมลภาวะที่เกิดจากการด าเนินภารกิจ 

   (2) ผลกระทบต่อสังคม.ได้แก่.ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่สังคมจากการด าเนินงานตามภารกิจ

ภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชุมชน 

และการสร้างความเป็นธรรมให้สังคม  

   (3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตาม

ภารกิจภาครัฐ เช่น ด้านมลภาวะ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านระบบนิเวศ และด้านภูมิสถาปัตย์  

   (4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ.ได้แก่.ผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ/การรักษาเสถียรภาพ  

ทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  

   (5) ผลกระทบด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการเมือง และความม่ันคงของประเทศ  
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 2.3.2  วิธีการและข้ันตอนในการประเมินผล  

  ประเด็นด้านวิธีการและขั้นตอนในการประเมินผลเพ่ือการตอบค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร ด าเนินการ

ตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้  

  1)  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ .ได้แก่.รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การให้บริการ.ผลผลิต.กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตตามแผนปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ .เพ่ือใช้

ประเมินประสิทธิภาพด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน .พร้อมทั้งประเมินประสิทธิผล  

ด้านความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)  

  2)  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตตามแผนปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ในมิติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

  3)  การรวบรวมและวิเคราะห์ผลจากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 1. การทบทวนผลการด าเนินงานตาม

เป้าหมายการให้บริการ .ผลผลิต .กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยตามแผนปฏิบัติงานของกรมป่าไม้  

2..การรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ .สังคม.สิ่งแวดล้อม.และด้านอ่ืนๆ.เพ่ือแสดง 

ผลกระทบ.ของการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ .ผลผลิต.กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยตาม

แผนปฏิบัติงานของกรมป่าไม้.ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสอบถามและการสัมภาษณ์

ประชาชนผู้รับบริการ .โดยกระจายกลุ่มเป้าหมายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ .เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ 

ของภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในมิติด้านเศรษฐกิจ.สังคม.สิ่งแวดล้อม.และด้านอ่ืนๆ.และน าข้อมูลไปใช้ 

ในการค านวณ ค่า Economics Benefit-Cost Ratio ประกอบกับข้อมูลจากรายงานสถานะทางการเงินของ

การด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ และ

รายงานการศึกษาที่เก่ียวข้อง 

  4)  สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  

  5)  รายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด  
 

 2.3.3  ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผล  

  1) ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ  

   เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  

   1.1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน.ก าหนดเกณฑ์โดยเปรียบเทียบ

ผลผลิตที่ด าเนินการได้กับแผนตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ .พ.ศ ..2557  

ซ่ึงด าเนินการผ่านการให้คะแนนตัวชี้วัดผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ดังนี้  

     - ผลผลิตสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  = 3.00 คะแนน  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
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2-26       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

     - ผลผลิตใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00  = 2.00 คะแนน  

     - ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 = 1.00 คะแนน  

     - ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.00 หรือไม่มีรายงานผลผลิต  = 0.00 คะแนน  

   1.2)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ.พ.ศ..2556.โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของ  

การด าเนินงานสูงที่สุด เท่ากับ 1 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

     - ค่าเข้าใกล้ 1 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แสดงถึง ประสิทธิภาพในการใช้

จ่ายงบประมาณสูงขึ้น = 1.00 คะแนน  

     - ค่าเข้าใกล้ 1 น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แสดงถึง ประสิทธิภาพในการใช้

จ่ายงบประมาณต่ าลง = 0.00 คะแนน  

   1.3)  ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ (Process) ประเมินจาก

การสอบถามและประเมินผล โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

     - 3.51-4.00 แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด”  = 3.00 คะแนน  

     - 2.51-3.50 แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มาก”  = 2.00 คะแนน  

     - 1.51-2.50 แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “น้อย”  = 1.00 คะแนน  

     - 1.00-1.50 แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “น้อยมาก”  = 0.00 คะแนน 

  2)  ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การวัดประสิทธิผล 

   เกณฑ์การวัดประสิทธิผล ประกอบด้วย  

   2.1)  ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน (ผลลัพธ์) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

     - ผลลัพธ์สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  = 3.00 คะแนน  

     - ผลลัพธ์ใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00  = 2.00 คะแนน  

     - ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00  = 1.00 คะแนน  

     - ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.00 หรือไม่มีรายงานผลลัพธ์  = 0.00 คะแนน  

   2.2)  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ  (ผลผลิต: 

Product) ประเมินจากการสอบถามและประเมินผล โดยก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้  

     - 3.51-4.00 แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด”  = 3.00 คะแนน  

     - 2.51-3.50 แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มาก”  = 2.00 คะแนน  

     - 1.51-2.50 แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “น้อย”  = 1.00 คะแนน  

     - 1.00-1.50 แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “น้อยมาก”  = 0.00 คะแนน  
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  3)  ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การวัดผลกระทบ  

   เกณฑ์การวัดผลกระทบ.คือ.การประเมินผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถประเมิน

ค่าเป็นตัวเงินได้ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงค านวณจาก

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชนและมูลค่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศของ

ผลผลิต/โครงการผ่านตัวชี้วัดความคุ้มค่าของการลงทุน (Benefit-Cost Ratio Evaluation)  

   ทั้งนี ้การวัดความคุ้มค่าด้วยวิธีการค านวณ Benefit-Cost Ratio ซึ่งจ าเป็นต้องประมาณการ

ผลประโยชน์ที่ค านวณมูลค่าทางการเงินได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย .กรณีที่ภารกิจของหน่วยงานที่สามารถ

ประเมินผลประโยชน์เป็นตัวเลขที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับ Output เปรียบเทียบกับ Input ซึ่งหาก

เป็นภารกิจที่ไม่สามารถค านวณผลประโยชน์หรือผลเสียที่เป็นมูลค่าได้.จะประมาณการโดยการระบุ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบและขนาดของผลกระทบ .อนึ่ง.การพิจารณาผลตอบแทนและต้นทุน 

ที่เกิดขึ้นกับกิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย 

   1)  ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit) ประกอบด้วย  

    - ผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัด (Explicit Benefit) ซึ่งอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ที่จับต้องได้

เป็นตัวเงิน อาท ิรายได ้ 

    - ผลประโยชน์ที่เห็นไม่ชัด (Implicit Benefit) ได้แก่ ผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ อาทิ 

ความพึงพอใจ  

     โดย ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ = Explicit Benefit + Implicit Benefit  

   2)  ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Cost) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ไปทั้งที่เห็นได้ชัด

และเห็นไม่ชัด.รวมทั้งผลพวงทางด้านลบซึ่งไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายและมองไม่เห็นแต่จะมีการก าหนดค่าประเมินขึ้น

และนับรวมเข้าเป็นต้นทุน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวนี้คือ ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ดังนั้น ต้นทุน

ทางเศรษฐศาสตร์โดยสรุป ได้แก่ ทรัพยากรที่ใช้ไปเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งผลด้านลบที่เกิดขึ้น ซึ่ง

โดยทั่วไปต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มักจะสูงกว่าต้นทุนในทางบัญชี  

     โดย ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ = Explicit Cost + Implicit Cost 

     - ต้นทุนที่เห็นได้ชัด (Explicit Cost) หมายถึง ต้นทุนที่จ่ายออกไปจริง หรือจ านวน

เงินทีน่ าไปซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆ มาใช้ในการผลิต และสามารถจดบันทึกลงในบัญชี หรือ เรียกว่า ต้นทุนทาง

บัญชี (Accounting Cost) เช่น ค่าจ้าง ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น  
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     - ต้นทุนที่เห็นไม่ชัด (Implicit Cost) หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินออกไปแต่

เป็นค่าเสียโอกาสที่จะใช้ปัจจัยนั้นไปท าประโยชน์อย่างอ่ืน.หรือเรียกต้นทุนชนิดนี้ว่าต้นทุนค่าเสียโอกาส 

(Opportunity Cost)  

   ในทางเศรษฐศาสตร์ Economics Benefit-Cost Ratio คือ สัดส่วนของผลประโยชน์รวมต่อ

ค่าใช้จ่ายรวมของโครงการที่แสดงถึงประสิทธิภาพของโครงการในการใช้ทรัพยากร  หรือความคุ้มค่าในการใช้

จ่ายเงินซึ่งค านวณได้จาก Economics Benefit-Cost Ratio = ผลประโยชน์/ต้นทุน ถ้า Economics 

Benefit-Cost Ratio มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า หากน้อยกว่า 1 แสดงว่าเป็นการลงทุนที่

ไม่คุ้มค่า ทั้งนี ้ก าหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

   - ค่า Economics Benefit-Cost Ratio มากกว่า 1  = 1.00 คะแนน  

   - ค่า Economics Benefit-Cost Ratio น้อยกว่า 1  = 0.00 คะแนน  
 

  4)  ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลในภาพรวม  

   จากรูปแบบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลของค าถาม.จ-3.ผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-5) 

ตามกรอบแนวคิดการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐตามแนวทางของ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(สศช.).ซึ่งจ าแนกการประเมินเป็น.3.ส่วน.ประกอบด้วย 

1) เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ 3 ตัวชี้วัด 2) เกณฑ์การวัดประสิทธิผล 2 ตัวชี้วัด และ 3) เกณฑ์การวัด 

ผลกระทบ 1 ตัวชี้วัด ดังนั้น ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลในภาพรวมเพ่ือตอบค าถามข้อ จ-3 ด าเนินการ

โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด จากค่าคะแนนที่ก าหนดขึ้น ดังนี้  

   ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก .6.ตัวชี้วัด .มีค่า เท่ากับ .3.00.คะแนน .แสดงถึง .ผลการประเมิน 

ในภาพรวมค าถาม จ-3 เท่ากับ 1.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  

   ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 6 ตัวชี้วัด มีค่าระหว่าง 2.00-2.99 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมิน 

ในภาพรวมค าถาม จ-3 เท่ากับ 0.67 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 

   ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 6 ตัวชี้วัด มีค่าระหว่าง 1.00-1.99 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมิน 

ในภาพรวมค าถาม จ-3 เท่ากับ 0.33 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  

    ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก .6.ตัวชี้ วัด .มีค่าต่ ากว่า .0.99.คะแนน .แสดงถึง .ผลการประเมิน 

ในภาพรวมค าถาม จ-3 เท่ากับ 0.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  
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  ดังนั้น ในค าถามข้อ จ-3 หากพิจารณาตามกรอบแนวคิด วิธีการและขั้นตอนในการประเมินผล 

และตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล ประกอบกับผลการส ารวจข้อมูลภาคสนามในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การประเมินผลตามผลผลิตและโครงการ สามารถรายงานผลได้ดังการประเมินผลจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 
 

 2.3.4  รายละเอียดกิจกรรมภายใต้การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้.ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ  

   เพ่ือให้ผลการประเมินการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในข้อ จ-3 

และ จ-5 ซ่ึงจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ เป็นไปอย่างครบถ้วน ครอบคลุม และสะท้อนผลการด าเนินงานตาม

ผลผลิต/โครงการได้อย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้องพิจารณาการประเมินผลกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงตาม

ตัวชี้วัดของแต่ละผลผลิต/โครงการอย่างมีนัยส าคัญเท่านั้น ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี ้ 

   1)  ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ  

     กิจกรรมเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นกิจกรรม 

ทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัด ภายใต้ผลผลิตที ่1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ จ านวนรวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม 

ประกอบด้วย 1) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 2) กิจกรรมบ ารุงรักษา 

สวนป่าเดิม 3) กิจกรรมโครงการรักษ์น้ า รักป่าร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 4) กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่า

ตามมาตรา 25ฯ และ 5) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  

   2)  ผลผลิตที ่2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  

    กิจกรรมเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นกิจกรรม 

ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัด ภายใต้ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จ านวน

รวมทั้งสิ้น.7.กิจกรรม.ประกอบด้วย.1).กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ .2).กิจกรรมวนวัฒนวิจัย  

3).กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ .4).กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ฯ  

5) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ 6) กิจกรรมพัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ และ 

7) กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

   3)  โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

    กิจกรรมเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นกิจกรรม 

ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัด.ภายใต้โครงการที่.1.โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน EU-Flegt และ AEC  
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   4)  โครงการที่.2.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

    กิจกรรมเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัด.ภายใต้โครงการที่.2.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ .จ านวนรวมทั้งสิ้น .2.กิจกรรม .ประกอบด้วย  

1) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน และ 2) กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้  
 

 2.3.5  การก าหนดกลุ่มตัวอย่างของการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ .ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557  

   1)  ประชากรในการศึกษา  

    การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจที่มีขอบเขต

การศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีประชากรเป้าหมายเป็นผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

ซึ่งจ าแนกเป็น.2.กลุ่ม.ได้แก่.1).ผู้ให้บริการ.ซึ่งประกอบด้วย.บุคลากรระดับผู้บริหาร.และบุคลากรระดับ 

ผู้ปฏิบัติการ และ 2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

   2)  ขนาดตัวอย่าง  

    2.1)  การสัมภาษณ์ 

      (1) ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน.(ระดับผู้อ านวยการส านักขึ้นไป).จ านวน.10.ตัวอย่าง  

    2.2)  การสอบถาม  

      (1) ผู้ให้บริการ จ านวนรวมทั้งสิ้น 110 ตัวอย่าง จ าแนกเปน็  

       (1.1) บุคลากรระดับผู้บริหาร (ระดับผู้อ านวยการส่วนขึ้นไป หมายรวมถึง

ผู้อ านวยการส านักด้วย).10.ตัวอย่าง.การก าหนดจ านวนตัวอย่างดังกล่าวด าเนินการภายใต้สมมติฐานดังนี้ 

เนื่องจากกลุ่มบุคลากรระดับผู้บริหารเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรระดับ 

ผู้ปฏิบัติการ และมีภาระงานจ านวนมาก ประกอบกับจากประสบการณ์การส ารวจข้อมูลภาคสนาม พบว่า  

มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ ดังนั้น จึงก าหนดสัดส่วนจ านวนการสอบถามกลุ่ม  

ผู้ให้บริการระหว่าง บุคลากรระดับผู้บริหาร:บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติการ เป็น 10:100 

       (1.2) บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติการ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

และพนักงานจ้างเหมาบริการ) จ านวน 100 ตัวอย่าง 

      (2) ผู้รับบริการ (ประชาชน และบุคลากรผู้รับบริการ) จ านวน 400 ตัวอย่าง 
 

    อนึ่ง ที่มาของการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยใช้ตาราง

ส าเร็จรูปของ.T.Yamane.(1970).มีหลักเกณฑก์ารก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง.คือ.ด้วยข้อจ ากัดด้านทรัพยากร

ของหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้ไม่สามารถสื่อสารข้อมูลถึงผู้รับบริการได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การสุ่มตัวอย่าง  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ผู้ให้บริการจึงมักพบความเอนเอียงสูงกว่าผู้รับบริการ ดังนั้น ในการศึกษานี้ที่ปรึกษาจึงก าหนดระดับ 

ความคลาดเคลื่อนในการตอบแบบสอบถามที่สูงกว่าในกลุ่มผู้ให้บริการ (คือ มีความเป็นไปได้ที่จะให้คะแนน

เฉลี่ยสูงมากหรือต่ ามาก) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่ระดับความเชื่อมั่น.ร้อยละ.95.00.

ความคลาดเคลื่อน.ร้อยละ.±5.ซึ่งเท่ากับจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง (จากจ านวนประชากร ∞) 

ในขณะที่ ก าหนดระดับความเชื่อมั่นของผู้ให้บริการที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.00 ความคลาดเคลื่อน 

ร้อยละ ±10 ซึ่งเท่ากับจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 99 ตัวอย่าง (จากจ านวนประชากรประมาณ 10,000 คน) ทั้งนี้ 

การศึกษานี้ที่ปรึกษาก าหนดจ านวนตัวอย่างไว้ทั้งสิ้น 110 ตัวอย่าง (ซึ่งมากกว่า 99 ตัวอย่าง) โดยระดับ 

ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ ±5 และ.ร้อยละ.±10.เป็นระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการศึกษาใน 

สายสังคมศาสตร์.ทั้งนี้.ระดับความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกันไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการประเมินผล 

โดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจากคะแนนที่ได้รับจากการประเมินของผู้ให้และผู้รับบริการ 
 

ตารางท่ี 2.11 รายละเอียดของเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจข้อมูล  
กลุ่ม ประชากรตัวอย่าง 

1.  การสัมภาษณ์ (ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานระดับผู้อ านวยการส านักขึ้นไป) 10 
2. การสอบถาม  
 2.1 ผู้ให้บริการ (บุคลากรของกรมป่าไม้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค)  110* 
 บุคลากรระดบัผู้บริหาร (ผู้อ านวยการส่วนข้ึนไปรวมถึงผู้อ านวยการ

ส านัก) 
10 

 บุคลากรระดบัผู้ปฏิบัติการ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ และพนักงานจ้างเหมาบรกิาร) 

100 

 2.2 ผู้รับบริการ (ประชาชนและบุคลากรผู้รับบริการ)  400** 
หมายเหตุ: *ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ระดับความคลาดเคลื่อน ± ร้อยละ 10 ของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 **ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ระดับความคลาดเคลื่อน ± ร้อยละ 5 ของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

   3)  หลักเกณฑ์การสุ่มตัวอย่าง 

    3.1) กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์ 

      (1) ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน.(ระดับผู้อ านวยการส านักขึ้นไป) .จ านวน  

10 ตัวอย่าง เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกรมป่าไม้ที่อยู่ในส่วนกลางเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก 

ในเชิงนโยบายการบริหารงานที่ส่งผลต่อกิจกรรมภายใต้ผลผลิตและโครงการที่ต้องได้รับการประเมินผล 
 

    3.2)  กลุ่มตัวอย่างการสอบถาม  

      (1) ผู้ให้บริการ จ านวนรวมทั้งสิ้น 110 ตัวอย่าง จ าแนกเป็น  

       (1.1) บุคลากรระดับผู้บริหาร.10.ตัวอย่าง.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน

รูปแบบการสอบถามเชิงลึก.(face.to.face).และการสอบถามโดยอาศัยแบบสอบถาม.ซึ่งการกระจาย



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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แบบสอบถามครอบคลุมทุกส านักในส่วนกลาง และการกระจายแบบสอบถามทางไปรษณีย์สู่ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ส่วนภูมิภาคทุกส านักที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ด าเนินการประเมินผล  

       (1.2) บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติการ.100.ตัวอย่าง.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ในรูปแบบการสอบถามเชิงลึก (face to face) และการกระจายแบบสอบถามครอบคลุมทุกส านักในส่วนกลาง 

และการกระจายแบบสอบถามทางไปรษณีย์สู่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ส่วนภูมิภาคทุกส านักที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมที่ด าเนินการประเมินผล 

      (2) ผู้รับบริการ จ านวน 400 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบกระจายในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
 

 2.3.6  พื้นที่เป้าหมายการส ารวจข้อมูลภาคสนาม  

  ตามเกณฑ์การประเมินผลเพ่ือตอบค าถามข้อ.จ-3.และ.จ-5.ซึ่งพิจารณาการประเมินผลผลิต 

(Output Evaluation) และการประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) โดยจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

และผลสืบเนื่องจากการน าเสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้นต่อคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานของที่ปรึกษา

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ที่ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน 

ที่รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการที่ต้องด าเนินการส ารวจข้อมูล เพ่ือการประเมินผลได้มีข้อเสนอแนะ 

ในการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจโดยการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ให้บริการ และ 2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการด าเนินกิจกรรม 

ของกรมป่าไม้.ซึ่งกระจายในพ้ืนที่ทั่วประเทศ.โดยให้ด าเนินการส ารวจข้อมูลภาคสนามรายกิจกรรม/โครงการ  

แบบกระจายทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค.ซ่ึงจ าแนกเป็น.5.ภาค.ประกอบด้วย. 

1).ภาคเหนือ.2).ภาคกลาง.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.4).ภาคตะวันตก.และ.5).ภาคใต้.โดยรายละเอียดพ้ืนที่ 

การส ารวจข้อมูลภาคสนาม และเป้าหมายและการตอบกลับการส ารวจข้อมูลภาคสนาม แสดงดังตารางที่ 2.12 และ

ตารางที ่2.13 ตามล าดับ  

  ทั้งนี้ การด าเนินการส ารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์.ปรากฏว่าที่ปรึกษาได้ด าเนินการสัมภาษณ์

ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อ านวยการส านักขึ้นไป จ านวนรวมทั้งสิ้น 11 ตัวอย่าง 

  อนึ่ง.การส ารวจข้อมูลของกลุ่มผู้ให้บริการด าเนินการในรูปแบบการกระจายแบบสอบถาม.โดยครอบคลุม 

ทุกส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้.นอกจากนั้น.การด าเนินการส ารวจข้อมูล พบข้อจ ากัดการส ารวจข้อมูล

ผู้รับบริการในผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ซึ่งบางกิจกรรมอยู่ ในช่วงระหว่างระยะเวลาการด าเนินงาน 

ด้านการวิจัยในระยะยาว หรือการด าเนินงานยังไม่ถึงขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล ประกอบกับผู้ใช้บริการจากผลที่ได้

จากการศึกษาวิจัยมีขนาดค่อนข้างจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 1 ดังนั้น ส่งผลให้

แบบสอบถามที่ได้รับจากผลผลิตที่ 2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่ทั้งนี้ ในภาพรวมการส ารวจข้อมูล

ภาคสนามในกลุ่มผู้รับบริการสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100.75  
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 
ตารางท่ี 2.12 พ้ืนที่การส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

หมายเหตุ: ไม่รวมพื้นที่การส ารวจข้อมูลโดยการสอบถามโดยอาศัยแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย 
ส่วนกลาง ภาคใต ้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก 

กทม. นครศรธีรรมราช สุราษฎร์ธานี แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง แพร ่ อุดรธาน ี นครราชสีมา ขอนแกน่ พิษณุโลก กาญจนบุร ี

ผลผลิตที่ 1 พื้นทีป่่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบกุรุกท าลายทรัพยากร
ป่าไม้             

กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม              
กิจกรรมโครงการรักษ์น้ า รักปา่ ร่วมใจถวายพระแม่ของ
แผ่นดิน             

กิจกรรมโครงการฟื้นฟูปา่ตามมาตรา 25ฯ             
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน             

ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวจิัยดา้นป่าไม้             
กิจกรรมวนวัฒนวิจยั             
กิจกรรมวิจยัเศรษฐกิจป่าไม ้              
กิจกรรมวิจยัและพัฒนาการใช้ประโยชน์ 
ไมส้วนป่าเชิงพาณิชย์ฯ             

กิจกรรมวิจยัและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้             
กิจกรรมพัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม ้             
กิจกรรมอนุรักษแ์ละพัฒนาดา้นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ           อุตรดิตถ ์  

โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมอืการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน EU-Flegt 
และ AEC             

โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน             
กิจกรรมวิจยัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศภาคป่าไม้             



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ตารางที ่2.13  เป้าหมายและจ านวนการตอบกลับการส ารวจข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ 

จ านวนแบบสอบถามการส ารวจข้อมูล 

ผู้ให้บริการ** 
ผู้รับบริการ 

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ 

เป้าหมาย ได้รับ เป้าหมาย ได้รับ เป้าหมาย ได้รับ 

ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ  3 7 50 89 170  274 

1.  กิจกรรมป้องกนัและปราบปรามการบุกรุก

ท าลายทรัพยากรป่าไม้  

  
10 26 50  130 

 1.1  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี     14  37 

 1.2  จังหวัดเชียงใหม ่     12  32 

 1.3  จังหวัดอุดรธาน ี     12  33 

 1.4  จังหวัดกาญจนบรุ ี     12  28 

2.  กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม    10 19 30  36 

 2.1  จังหวัดล าปาง      15  21 

 2.2  จังหวัดขอนแก่น      15  15 

3.  กิจกรรมโครงการรักษ์น้ า รักป่าร่วมใจถวาย

พระแม่ของแผ่นดิน  

  
10 16 30  39 

 3.1  จังหวัดล าปาง      15  17 

 3.2  จังหวัดพิษณุโลก      15  22 

4.  กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25ฯ    10 14 30  36 

 4.1  จังหวัดนครราชสีมา     15  21 

 4.2  จังหวัดพิษณุโลก      15  15 

5.  กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไข

ปัญหาภาวะโลกร้อน  

  
10 14 30  33 

 5.1  จังหวัดแพร ่     15  17 

 5.2  จังหวัดกาญจนบรุ ี     15  16 

ผลผลิตท่ี 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพ  
3 4 35 36 140  71 

1.  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้    5 8 20  12 

 1.1  จังหวัดขอนแก่น      10  10 

 1.2  จังหวัดเชียงใหม ่     10  2 
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ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ 

จ านวนแบบสอบถามการส ารวจข้อมูล 

ผู้ให้บริการ** 
ผู้รับบริการ 

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ 

เป้าหมาย ได้รับ เป้าหมาย ได้รับ เป้าหมาย ได้รับ 

2.  กิจกรรมวนวัฒนวิจัย    5 12 20  21 

 2.1  จังหวัดขอนแก่น      10  13 

 2.2  จังหวัดนครราชสีมา      10  8 

3.  กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม ้   5 3 20  1 

 3.1  จังหวัดกรุงเทพฯ      10  1 

 3.2  จังหวัดล าปาง      10  - 

4.  กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้

สวนป่าเชิงพาณิชย์ฯ  

  
5 3 20  7 

 4.1  จังหวัดกรุงเทพฯ      10  3 

 4.2  จังหวัดขอนแก่น      10  4 

5.  กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้

และผลิตผลป่าไม ้

  
5 5 20  9 

 5.1  จังหวัดกรุงเทพฯ      10  2 

 5.2  จังหวัดนครราชสีมา     10  7 

6.  กิจกรรมพัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้    5 3 20  7 

 6.1  จังหวัดกรุงเทพฯ      10  2 

 6.2  จังหวัดเชียงใหม ่     10  5 

7.  กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

  
5 2 20  14 

 7.1  จังหวัดอุตรดติถ ์     20  14 

โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

1 1 5 3 30 - 

1.  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 

EU-Flegt และ AEC* 

  
5 3 10  - 

 1.1  จังหวัดกรุงเทพฯ      10  - 
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ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ 

จ านวนแบบสอบถามการส ารวจข้อมูล 

ผู้ให้บริการ** 
ผู้รับบริการ 

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ 

เป้าหมาย ได้รับ เป้าหมาย ได้รับ เป้าหมาย ได้รับ 

โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

3 4 10 15 60  58 

1.  กิจกรรมป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควัน    5 10 50  57 

 1.1  จังหวัดนครศรีธรรมราช      25  31 

 1.2  จังหวัดแม่ฮ่องสอน      25  26 

2.  กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาคป่าไม้  

  
5 5 10  1 

 2.1  จังหวัดกรุงเทพฯ      10  1 

จ านวนรวมท้ังสิน้ 10 16 100 143 400  403 

ที่มา: จากการส ารวจ (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2558) 

หมายเหตุ: *ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ ระบบสารสนเทศเพื่องานรับรองการป่าไม้ จึงไม่

ปรากฏกลุ่มผู้รับบริการที่ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศดังกล่าว 

  ** ที่มาของข้อมูลผู้ให้บริการจาก 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) การสอบถามเชิงลึก (Face to Face) 2) การสอบถาม 

โดยอาศัยแบบสอบถามในส่วนกลาง (กทม.) และ 3) การสอบถามโดยอาศัยแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

 

 2.3.7 การประเมินผลจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

   1)  ผลผลิตที่ 1: พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ   

   1.1) การวัดประสิทธิภาพ  

    (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

     หากพิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ของผลผลิตที่.1.ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา และ 

4..เชิงต้นทุน.ตามผลการประเมิน.ข้อ.จ-2.พบว่า.ผลผลิตที่ .1.ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง

เปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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    (2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  

     หากพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน.ปีงบประมาณ.พ.ศ. 2557 

เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ .พ .ศ ..2556.ซึ่ งสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนสะท้อนถึง

ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน พบว่า ผลผลิตที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ

ค่าใช้จ่ายตามแผนเพ่ิมข้ึน.จากปีงบประมาณ.พ.ศ..2556.คิดเป็นร้อยละ.1.01.และหากพิจารณาการให้คะแนน

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ปรากฏว่า ผลผลิตที่ 1 ค่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน มีค่าเข้าใกล้ 1 

มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แสดงถึง ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณสูงขึ้น ส่งผลให้ได้รับ

คะแนนเท่ากับ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) โดยปรากฏรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 

     (2.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

      1)  ค่าใช้จ่ายจริง  3,736.04 ล้านบาท 

      2)  ค่าใช้จ่ายตามแผน 3,817.23 ล้านบาท 

      3)  คือ 
1)

2)
 = 

3,736.04

3,817.23
  

        = 0.979 

     (2.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

      1)  ค่าใช้จ่ายจริง 2,948.77 ล้านบาท 

      2)  ค่าใช้จ่ายตามแผน 3,045.79 ล้านบาท 

      3) คือ 
1)

2)
  =  

2,948.77

3,045.79 
 

        =  0.968 
 

    (3)  ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ (Process)  

     หากพิจารณาด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 

(Process) จากกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับผลผลิตที่ 1 ซึ่งประเมินจากการสอบถาม พบว่า ได้คะแนนรวมเฉลี่ยทุก

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 1 ทั้งสิ้น 3.54 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) และเมื่อพิจารณา

คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ปรากฏว่า ผลผลิตที่ 1 ได้คะแนนในช่วง 3.51-4.00 แสดงถึง ความพึงพอใจ

ในระดับ.“มากที่สุด”.ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ.

(Process).เท่ากับ.3.00.คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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   1.2) การวัดประสิทธิผล 

    (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย .ตามเป้าหมาย 

การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)  

     หากพิจารณาผลการประเมินในค าถามข้อ จ-1 ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัด

ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 1 ซึ่งจะพิจารณาเพียงตัวชี้วัดพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและ

พัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์.เท่านั้น.เนื่องจากตัวชี้วัดพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนด.ไม่ได้มี

เป้าหมายก าหนดในแผนกลยุทธ์.เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบการให้คะแนน 

ผลปรากฏว่า ผลผลิตที่ 1 ได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) (ผลลัพธ์ใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 25.00) เนื่องจาก ผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ..2557.ด าเนินการได้ .73.70.ล้านไร่ .คิดเป็น.ร้อยละ .94.25.เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดเป้าหมาย 

การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) 

    (2)  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ 

(ผลผลิต: Product)  

     หากพิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้

บริการ.(ผลผลิต:.Product).จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ .1.ซึ่งประเมินจากการสอบถาม.พบว่า.ได้

คะแนนรวมเฉลี่ยทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 1 ทั้งสิ้น 3.58 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน)

และเมื่อพิจารณาคะแนนที่ได้รบัตามเกณฑ์การให้คะแนน ปรากฏว่า ผลผลิตที่ 1 ได้คะแนนในช่วง 3.51-4.00 คะแนน 

แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด”.ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

ผลประโยชน์จากการใช้บริการ (Product) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 

   1.3)  การวัดผลกระทบ  

    (1) การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน Economics Benefit-Cost Ratio 

     (1.1)  ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย  

      1. ผลประโยชน์ทางตรง เป็นผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นในทางตรงจาก                       

การด าเนินงานตามกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 1 ที่สามารถแสดงรายการได้ในทางบัญชีและเป็นตัวเลขที่ชัดเจน                

ซ่ึงหมายถึง รายได้ของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย 1) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2) รายได้จากการอุดหนุนและ

บริจาค และ 3) รายได้อ่ืน รวมจ านวนทั้งสิ้น 392.87 ล้านบาท รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.14 
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ตารางท่ี 2.14 รายได้กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผลผลิตที่ 1) 

รายการ รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (บาท) 
รายได้จากการขายสินคา้และบริการ*  3,042,955.76 
รายได้จากการอุดหนุนและบรจิาค  109,580.00 
รายได้อื่น  389,719,479.68 

รวม  392,872,015.44 
ที่มา: กรมป่าไม้ 

หมายเหตุ: *รายได้จากการขายสินค้าและบริการหลังหักรายได้จากการขายเมล็ดไม้ ซึ่งเป็นรายได้ทางตรงของผลผลิตที่ 2 

 

      2. ผลประโยชน์ทางอ้อม. เป็นผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นในทางอ้อม 

จากการด าเนินงานตามกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยภายใต้ผลผลิตที่ 14 ที่ไม่สามารถแสดงตัวเลขที่ชัดเจนได้

ในทางบัญชี แต่สามารถแสดงตัวเลขในเชิงนัย ได้แก่ 

       2.1. ผลประโยชน์ด้ านเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน .ได้ แก ่

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 1 

        2.1.1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการลดรายจ่ายและเพิ่ม

รายได้ของครัวเรือน ซึ่งเป็นการค านวณผลประโยชน์ที่ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ป่าได้รับจากการใช้ประโยชน์

ผลิตผลจากป่า โดยด้านการลดรายจ่าย เช่น การประหยัดรายจ่ายอันเกิดจากใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้จากการน า

ของป่ามาบริโภค ในขณะที่ด้านการเพ่ิมรายได้ เช่น การเพ่ิมรายได้จากการน าผลิตผลจากป่าที่เหลือ  

จากการบริโภคไปจ าหน่าย หรือการน าผลิตผลจากป่ามาเป็นวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องใช้ 

เพ่ือจ าหน่าย ดังนั้น หากพิจารณาผลการศึกษาของนางนันทนา  บุณยานันต์ (2555) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ                

ป่าชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้  ในโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินมูลค่าการพ่ึงพิงป่าชุมชน 

กรณีศึกษา :.ป่ าชุมชนบ้านช่องแคบ.จั งหวัดกาญจนบุรี . (The.Value.Evaluation.of.Community.Forest 

Subsistence Case Study: Chong Kab Community Forest, Kanchanaburi Province)” ซึ่งด าเนินการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสอบถาม ในปี พ.ศ. 2554 จ านวน 197 ครัวเรือน ผลการส ารวจ

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พ่ึงพิงป่าชุมชนโดยการเก็บหาพืชอาหารเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และ  

เพ่ือการค้าเป็นหลัก โดยจ าแนกเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย 1) เห็ด (ร้อยละ 47.70) 2) หน่อไม้ (ร้อยละ 45.20) 

3) ผักและผลไม้ป่า (ร้อยละ 32.50) 4) สัตว์ป่า แมลงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือแมลง (ร้อยละ 28.20)                          

5) สมุนไพร (ร้อยละ 11.7) และ 6) ไม้ไผ่ (ร้อยละ 8.6) โดยในปี พ.ศ. 2554 มูลค่าเฉลี่ยของการเก็บหาของป่า  

                                                           
4 ผลประโยชน์ทางอ้อม คือ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในทางอ้อมจากการด าเนินงานตามกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยภายใต้ผลผลิตที่ 1 ดังนั้น 
การประเมินดังกล่าวจึงพิจารณาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ส่งผลโดยอ้อมกับผลผลิตที่ 1 ด้วย 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

2-40       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และเพ่ือการค้า รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,019.40 บาท/ครัวเรือน/ปี และหากท าการปรับ

มูลค่าให้เป็นปัจจุบันด้วยอัตราเงินเฟ้อ มูลค่าเฉลี่ยของการเก็บหาของป่าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือการค้า

ส าหรับ.ป.ีพ.ศ..2557.ประมาณค่าได้เท่ากับ.6,583.60.บาท/ครัวเรือน.ทั้งนี้.จากข้อจ ากัดด้านข้อมูลและแบบจ าลอง

การประเมินผลนี้  จึงจัดท าภายใต้สมมติฐานที่ว่ามูลค่าการพ่ึงพิงป่าชุมชนเกิดเฉพาะกรณีการเก็บหา 

ของป่าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และเพ่ือการค้าเท่านั้น พร้อมทั้งประโยชน์ในด้านโอกาสในการลดรายจ่าย

และเพ่ิมรายได้ที่ได้จากป่าเกิดขึ้นจากบริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชนเช่นกัน ดังนั้น การค านวณมูลค่าเฉลี่ยของการเก็บหา

ของป่าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือการค้าต่อครัวเรือน สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์จากการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ของครัวเรือน  

=  มูลค่าเฉลี่ยของการเก็บหาของป่าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือการค้าต่อครัวเรือน.x.จ านวนหมู่บ้าน

ที่มปี่าชุมชน x จ านวนครัวเรือนเฉลี่ย/ป่าชุมชน 
 

          โดยในปี .พ.ศ . .2557. มีหมู่บ้ านที่มีป่ าชุมชนทั้ งสิ้ น  

9,031 หมู่บ้าน และหากต้องการทราบจ านวนครัวเรือนเฉลี่ย/หมู่บ้านที่มีป่าชุมชน ต้องพิจารณาจากข้อมูล

จ านวนครัวเรือนเฉลี่ย/หมู่บ้านในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนบ้าน ทั้งสิ้น 24,091,404 บ้าน5 และ

จ านวนหมู่บ้าน ทั้งสิ้น 74,965 หมู่บ้าน6 ดังนั้น 1 หมู่บ้าน มีบ้านเฉลี่ย เท่ากับ 321.37 บ้าน ฉะนั้น สามารถ

สรุปได้ว่า จ านวนครัวเรือนเฉลี่ย/หมู่บ้านที่มีป่าชุมชน.เท่ากับ.321.37.ครัวเรือน เมื่อได้ข้อมูลสถิติดังกล่าว 

สามารถค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์จากการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ของครัวเรือน  

ได้ดังนี ้
 

 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์จากการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ของครัวเรือน  

 =  มูลค่าเฉลี่ยของการเก็บหาของป่าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือการค้าต่อครัวเรือน x จ านวน

หมู่บ้านที่มปี่าชุมชน x จ านวนครัวเรือนเฉลี่ย/หมู่บ้านที่มปี่าชุมชน 

 =  6,583.60 x 9,031 x 321.37 

 =  19,107,532,705.49 บาท  

          ดังนั้น การประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ชุมชน

ได้รับประโยชน์มีมูลค่าเท่ากับ 19,107.53 ล้านบาท/ปี  
 

                                                           
5 รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ. 2557 ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง; 
http://stat.bora.dopa.go.th/stat 
6 ข้อมูลทางการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 5 มีนาคม 2558 
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ตารางท่ี 2.15 มูลค่าของป่าบางชนิดที่กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จ าแนกตามวัตถุประสงค์การเก็บหา 

ชนิดของป่า มูลค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) 
เห็ด 
 เพื่อการบริโภค                          1,624.70  
 เพื่อการค้า                          2,224.90  

รวม                          3,849.50  
หน่อไม้ 
 เพื่อการบริโภค                             289.70  
 เพื่อการค้า                             880.70  

รวม                          1,170.40  
ผักและผลไม้ป่า 
 เพื่อการบริโภค                             552.00  
 เพื่อการค้า                             158.50  

รวม                             710.50  
สัตว์ป่า แมลงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือแมลง 
 เพื่อการบริโภค                              32.90  
 เพื่อการค้า                              91.10  

รวม                             124.00  
สมุนไพร 
 เพื่อการบริโภค                              15.60  
 เพื่อการค้า                                0.76  

รวม                              16.40  
ไม้ไผ่ 
 เพื่อการบริโภค                             105.40  
 เพื่อการค้า                              53.20  

รวม                            148.60  
รวมมูลค่าทั้งสิ้น                          6,019.40  

ที่มา: นันทนา  บุณยานันต์, 2555; การประเมินมูลค่าการพึ่งพิงป่าชุมชน กรณีศึกษา: ป่าชุมชนบ้านช่องแคบ จังหวัด

กาญจนบุรี (The Value Evaluation of Community Forest Subsistence Case Study: Chong Kab Community 
Forest, Kanchanaburi Province), ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 
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ตารางท่ี 2.16 การค านวณมูลค่าเฉลี่ยของการเก็บหาของป่าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือการค้า             

โดยการปรับมูลค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 

ปีฐาน อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 
มูลค่าเฉลี่ยของการเก็บหาของปา่เพ่ือการบริโภค                     
ในครัวเรือนและเพ่ือการค้า (บาทต่อครัวเรือน) 

ปี พ.ศ. 2554 3.80 6,019.40 
ปี พ.ศ. 2555 3.00 6,248.14 
ปี พ.ศ. 2556 2.30 6,435.58 
ปี พ.ศ. 2557 1.90* 6,583.60 

ที่มา: จากการค านวณ 

หมายเหตุ: *รายงานนโยบายการเงิน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557; ข่าว ธปท. ฉบับท่ี 58/2557, ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

        2.1.2. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการประหยัดต้นทุน               

การเตรียมกล้าไม้ จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแจกกล้าไม้ภายใต้ผลผลิตที่ 1 

ของกรมป่าไม้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ประกอบกับกิจกรรมที่มีการเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ 

ขีดความสามารถในการผลิตกล้าไม้ให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพ่ือสนับสนุนโครงการต่างๆ และสนองความต้องการ

ของประชาชนอย่างเพียงพอ ทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ ฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเพาะช ากล้าไม้

และปลูกป่า ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรมของกรมป่าไม้ที่ได้ด าเนินการแจกกล้าไม้และจัดเตรียมกล้าไม้เพ่ือ

ปลูกในพ้ืนที่ฟ้ืนฟูสภาพป่า รวมถึงกล้าไม้ที่เป็นผลอันเนื่องมาจากงานวิจัย อาทิ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียว กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า กิจกรรมโครงการหมู่บ้าน

รักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) และกิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นได้ให้การสนับสนุนกล้าไม้  

ซึ่งก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนการเตรียมกล้าไม้ของผู้รับบริการทุกภาคส่วน จากเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถน ามา

ประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการประหยัดต้นทุนการเตรียมกล้าไม้ได้ โดยด าเนินการภายใต้สมมติฐานที่ว่า

อัตราการรอดตายของกล้าไม้ที่แจกจ่ายให้แก่ผู้รับบริการในกิจกรรมต่างๆ (เฉพาะที่มีการจัดสรรงบประมาณ 

ในการเพาะช ากล้าไม้) เท่ากับ ร้อยละ 80.007 ซึ่งน ามาประเมินเป็นมูลค่าการประหยัดต้นทุนการเตรียมกล้าไม้ 

และมีการด าเนินการแจกกล้าไม้ทั้งหมดที่สามารถเพาะช าได้ โดยจากรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน 

สิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สงป. 302/1) พบว่า กรมป่าไม้ได้รับ

                                                           
7
 ข้อมูลจากการติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริม 

การปลูกป่า กรมป่าไม้ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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จัดสรรงบประมาณ.ทั้งสิ้น.144.37.ล้านบาท.ในการเพาะช ากล้าไม้ประเภทต่างๆ.ประกอบด้วย.1).หญ้าแฝก  

2) กล้าไม้ทั่วไป 3) กล้าไม้ขนาดใหญ่ 4) กล้าไม้มีค่า 5) กล้าหวาย และ 6) กล้าของป่า จ านวนรวมทั้งสิ้น  

43.27 ล้านกล้า ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการประหยัดต้นทุนการเตรียมกล้าไม้ (จากอัตราการรอดตาย ร้อยละ 80.00)  

ไดท้ั้งสิ้น 115.50 ล้านบาท รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.17   
 

ตารางท่ี 2.17 มูลค่าการประหยัดต้นทุนการเตรียมกล้าไม้จากกิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ประเภทกล้าไม ้ จ านวน (กล้า) งบประมาณ (บาท) 
มูลค่า (บาท) 

(ร้อยละ 80.00 ของงบประมาณ) 
เพาะช าหญ้าแฝก 5,890,485.00  9,719,300.00   7,775,440.00  
เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 30,470,000.00  85,011,300.00   68,009,040.00  
จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ ่ 5,000,000.00  37,000,000.00   29,600,000.00  
เพาะช ากล้าไม้มีคา่ 1,131,000.00  8,369,400.00   6,695,520.00  
เพาะช ากล้าหวาย 632,000.00  3,160,000.00   2,528,000.00  
เพาะช ากล้าของป่า 150,000.00  1,110,000.00   888,000.00  

รวม 43,273,485.00  144,370,000.00   115,496,000.00  

 

       2.2. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ ได้แก่ การประเมิน

มูลค่าป่าไม้ .ซึ่งการศึกษานี้แสดงวิธีการประเมินมูลค่าป่าไม้ ทั้งสิ้น.3.กรณี.ได้แก่ .1).การประเมินมูลค่า 

ผลก าไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจากการป้องกันรักษาป่าด้วยแบบจ าลอง .COMAP.2).การประเมินมูลค่าป่าไม้ผ่าน 

ช่องทางการซื้อขายคาร์บอน และ 3) การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน 

        2.2.1. การประ เ มิน มูลค่ าผลก า ไรสุทธิ เพิ่ ม อัน เกิดจาก              

การป้องกันรักษาป่าด้วยแบบจ าลอง COMAP (Comprehensive Mitigation Analysis Process) จาก

งานวิ จั ย ของ .Tangtham.และ .Tantasirin8.(2540). ซึ่ ง พัฒนา โดย .Countries.Studies.Management 

Team.(2538).โดยแบบจ าลอง.COMAP.ใช้ส าหรับวิเคราะห์ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ.(Cost-effectiveness) 

ของการจัดการป่าไม้ตามแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาป่าไม้ของประเทศไทย  ทั้งนี้ 

ก าหนดข้อสมมติฐานการใช้แบบจ าลองว่าสถานการณ์ป่าไม้ ณ ปี พ.ศ. 2557 ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในปีที่

เกิดแบบจ าลอง พร้อมกับมีการน าแผนแม่บทมาใช้ โดยก าหนดทางเลือกในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนจาก 

                                                           
8 ประสบการณ์จากการใช้แบบจ าลองเพ่ือการศึกษาการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้: ท าไมประเทศไทยต้องเน้นงานวิชาการ; เอกสาร
เสนอในการสัมมนา “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้โครงการ ALGAS ในประเทศไทย” จัดโดยส านักนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม (สผ) โดยความร่วมมือของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท), 3-5 ตุลาคม 2540 
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แผนแม่บทไว้.2.แนวทาง.คือ.1).การป้องกันรักษาป่า และ.2).การปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์.ซึ่งในแต่ละทางเลือก

มีการจ าลองภาพเหตุการณ.์(Scenario).ไว้จ านวน 3 ภาพเหตุการณ์ ซ่ึงประกอบด้วย 

 (1)  ภาพเหตุการณ์ที่ไม่มีแผนแม่บท (Current Trend Scenario: CTS) คือ ภาพเหตุการณ์ที่เกิดจาก

การจัดการป่าไม้ที่เป็นไปตามนโยบายปัจจุบันโดยไม่มีแผนแม่บท 

 (2)  ภาพเหตุการณ์ท่ีด าเนินตามแผนแม่บท.(Master.Plan.Scenario:,MPS).คือ.ภาพเหตุการณ์ที่เกิดจาก

การจัดการป่าไม้ตามแผนแม่บทแต่ยังคงมีการน าเข้าไม้จากต่างประเทศเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ 

 (3)  ภาพเหตุการณ์ที่ด าเนินตามแผนแม่บทแบบพ่ึงพาตนเอง.(Self.Sufficient.Scenario:.SSS).คือ 

ภาพเหตุการณ์ที่เกิดจากการจัดการป่าไม้ตามแผนแม่บทแต่มีการขยายพ้ืนที่ปลูกป่าเพ่ิมเพ่ือให้มีปริมาณไม้

เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศโดยไม่ต้องมีการน าเข้า 

 ผลการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์จากแบบจ าลอง พบว่า หากประเมินคุณค่าของป่าไม้ไว้ประมาณ  

6,460.บาท/ไร่ .(จากผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ทั้ง.2.แนวทาง.ได้แก่.1).การป้องกันรักษาป่า.และ  

2) การปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์  สามารถสรุปได้ว่ า  หากเลือกปฏิบัติแนวทางใดแนวทางหนึ่ ง  พบว่า                   

การป้องกันรักษาป่าแบบ.MPS.มีความเหมาะสมที่สุด.เนื่องจากเป็นภาพเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์            

ในปัจจุบันของประเทศไทยมากที่สุด) ส่งผลให้ค่าผลก าไรสุทธิเพ่ิม อันเกิดจากการป้องกันรักษาป่าตามแบบ MPS 

ที่ประเมินได้ มีค่าประมาณ 3,864 บาท/ไร่ และหากท าการปรับมูลค่าให้เป็นปัจจุบันด้วยอัตราเงินเฟ้อ มูลค่า              

ผลก าไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจากการป้องกันรักษาป่าส าหรับปี พ.ศ. 2557 ประมาณเท่ากับ 6,357 บาท/ไร่ 
 

 ทั้งนี้ ในการค านวณมูลค่าผลก าไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจากการป้องกันรักษาป่า ในปี พ.ศ. 2557 โดยใช้มูลค่า

ในปี พ.ศ. 2540 เป็นปีฐาน (Base.year) ค านวณได้โดยการปรับมูลค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ โดยใช้สูตรการค านวณ 

ดังนี้  

 มูลค่าป่าไม้ที่ปรับแล้วในปีถัดไป = มูลค่าในปีฐาน x (1+อัตราเงินเฟ้อ)  
 

ตารางที่ 2.18 การค านวณมูลค่าผลก าไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจากการป้องกันรักษาป่าโดยการปรับมูลค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 

ปีฐาน อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) มูลค่าป่าไม้ที่ปรับแล้วในปีถัดไป (บาท/ไร่) 
ปี พ.ศ. 2540 5.60 3,864 
ปี พ.ศ. 2541 8.00 4,080 
ปี พ.ศ. 2542 0.30 4,406 
ปี พ.ศ. 2543 1.60 4,420 
ปี พ.ศ. 2544 1.60 4,491 
ปี พ.ศ. 2545 0.70 4,563 
ปี พ.ศ. 2546 1.80 4,595 
ปี พ.ศ. 2547 2.80 4,678 
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ปีฐาน อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) มูลค่าป่าไม้ที่ปรับแล้วในปีถัดไป (บาท/ไร่) 
ปี พ.ศ. 2548 4.50 4,808 
ปี พ.ศ. 2549 4.70 5,024 
ปี พ.ศ. 2550 2.30 5,261 
ปี พ.ศ. 2551 5.50 5,382 
ปี พ.ศ. 2552 -0.90 5,678 
ปี พ.ศ. 2553 3.30 5,627 
ปี พ.ศ. 2554 3.80 5,813 
ปี พ.ศ. 2555 3.00 6,033 
ปี พ.ศ. 2556 2.30 6,214 
ปี พ.ศ. 2557 1.90* 6,357 

ที่มา: จากการค านวณ 

หมายเหตุ: *รายงานนโยบายการเงิน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557; ข่าว ธปท. ฉบับท่ี 58/2557, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 ทั้งนี้  การประเมินมูลค่าดังกล่าวด าเนินการภายใต้สมมติฐานที่ว่า พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ม ี

ความอุดมสมบูรณ์ มีจ านวน 33.20 ล้านไร่9 (อ้างอิงจากข้อมูลรายงานโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่า  

ปี พ.ศ. 2555-2556 โดยส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2555-2556 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่มีสภาพป่า มีเนื้อที่ประมาณ 33.20 ล้านไร่) ดังนั้น การประเมินมูลค่า 

ผลก าไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจากการป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 จะอาศัยข้อมูลพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีจ านวน 33.20 ล้านไร่ คูณด้วยมูลค่าป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2557 คือ 6,357.00 บาท/ไร ่

ซึ่งสามารถแสดงการค านวณมูลค่า ได้ดังนี้ 
 

 มูลค่าผลก าไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจากการป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม ้ปี พ.ศ. 2557  

 =  พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าx มูลค่าป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2557 

 =  33,200,000 x 6,357.00 

 =  211,052,400,000.00 บาท 
 

 ดังนั้น.มูลค่าผลก าไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจากการป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้ .ปี.พ.ศ..2557.เท่ากับ 

211,052.40 ล้านบาท 
 

                                                           
9 รายงานโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่า ปี พ.ศ. 2555-2556 โดยส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ; พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้มีเนื้อที่ประมาณ 59.30 ล้านไร่ (หักพื้นที่ทับซ้อน ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
วนอุทยาน พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ สปก. ออก) โดยเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าซ่ึงมีเนื้อที่ประมาณ 33.20 ล้านไร่ หรือคิดเป็ น  
ร้อยละ 55.99 หรือ ประมาณ ร้อยละ 56.00 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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       2.2.2.  การประเมินมูลค่ าป่ าไม้ผ่ านช่องทางการซื้ อขาย

คาร์บอน10 โดยอ้างอิงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากป่าไม้.ซึ่งเป็นการซื้อขายผ่านตลาดที่มีปริมาณการซื้อ

ขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตมากที่สุด.คือ.European.Climate.Exchange((ECX).โดยอ้างอิงจากผลการศึกษา

ของส านักจัดการป่าชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ ในโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษา

และติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน.(Studying.and.monitoring 

biodiversity and carbon stock in community forests)” ในพ้ืนที่ป่าชุมชน จ านวน 12 แห่ง โดยการวาง

แปลงตัวอย่างถาวรขนาด 60x60 เมตร จ านวน 1 แปลง (จ าแนกเป็นแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร จ านวน  

36 แปลง) เพ่ือประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ และปริมาณคาร์บอนที่ถูกกักเก็บในป่าชุมชนที่ได้รับ 

การส่งเสริมจากกรมป่าไม้ โดยผลการศึกษา พบว่า ชุมชนบ้านโคกใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี มีการกักเก็บคาร์บอน

เหนือพ้ืนดินมากท่ีสุด คิดเป็น 73.93 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ รองลงมา ได้แก่ ป่าชุมชน บ้านเนินมณฑา จังหวัด

จันทบุรี.(72.36.ตันคาร์บอน/เฮกแตร์).ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ค า.จังหวัดหนองบัวล าภู.(59.79.ตันคาร์บอน/เฮกแตร์)  

ป่าชุมชนบ้านโป่ง.จังหวัดเชียงราย.(52.16.ตันคาร์บอน/เฮกแตร์) .ป่าชุมชนบ้านบ่อหว้า.จังหวัดสงขลา  

(50.21.ตันคาร์บอน/เฮกแตร์).ป่าชุมชนบ้านเขาดิน.จังหวัดนครสวรรค์.(38.85.ตันคาร์บอน/เฮกแตร์).ป่าชุมชน 

สวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (31.79 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์) ป่าชุมชนบ้านศรีวิชัย  

จังหวัดล าพูน (30.67.ตันคาร์บอน/เฮกแตร์) ป่าชุมชนบ้านพร้าว จังหวัดสระแก้ว (30.33 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์)  

ป่าชุมชนบ้านหนองจระเข ้จังหวัดก าแพงเพชร (24.31 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์) ป่าชุมชนบ้านโคกแจง จังหวัดราชบุรี 

(17.30 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์) และป่าชุมชนบ้านบุตาก้อง จังหวัดนครราชสีมา (6.87 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์)  

ตามล าดับ .ดังนั้น.ค่าเฉลี่ ยปริมาณคาร์บอนที่ถูกกักเก็บในป่าชุมชนตัวอย่าง.ทั้ งสิ้น.12.แห่ง.เท่ากับ  

40.71 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ หรือเท่ากับ 6.51 ตันคาร์บอน/ไร่ และเนื่องจากข้อจ ากัดในด้านข้อมูลและแบบจ าลอง

การประเมินผลนี้ จึงจัดท าภายใต้สมมติฐานที่ว่าประโยชน์ในด้านการกักเก็บคาร์บอนที่ได้จากป่าชุมชนเฉลี่ยต่อไร่

ใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

                                                           
10 การประเมินมูลค่าป่าไม้ผ่านช่องทางการซ้ือขายคาร์บอนสามารถด าเนินการได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจากข้อจ ากัดด้านพื้นที่ป่าที่ด าเนินการ
ศึกษาวิจัย โดยด าเนินโครงการในพื้นที่ป่าชุมชนซ่ึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดที่กรมป่าไม้ดูแลรับผิดชอบใน ปัจจุบัน  
ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็นป่าไม้ประเภทต่างๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีจ านวนต้นไม้ ขนาดต้นไม้ และชนิดพันธุ์ไม้ที่หลากหลายแตกต่างกันไป ซ่ึงไม้แต่ละชนิด
มีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนที่แตกต่างกัน และนอกเหนือจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ยังด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับ 
การปลูกต้นไม้ในพื้นที่อื่นๆ เช่น การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง การแจกกล้าไม้เพื่อปลูกในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 
และพื้นที่เอกชน ซ่ึงการปลูกต้นไม้ดังกล่าวสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้เช่นกัน นอกจากนั้น ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ ด าเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ซ่ึงก าหนดให้  
หน่วยป้องกันรักษาป่าทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 491 หน่วย ด าเนินการส ารวจรวบรวมข้อมูลประมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในป่าธรรมชาติ แต่ยังไม่
สามารถรายงานผลเชิงประจักษ์ได้ พร้อมกันนั้นก็ไม่มีการด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หากแต่มีการด าเนินโครงการเพื่อจัดท า
คู่มือการส ารวจการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน โดยส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 
ซ่ึงหากมีการด าเนินการส ารวจตามคู่มือดังกล่าวอย่างกว้างขวางและเป็นระบบในพื้นที่ป่าชุมชน ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการประเมินมูลค่ า
คาร์บอนที่เกิดขึ้นจากป่าชุมชนต่อไปได้ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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         อนึ่ง การหามูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าไม้ในการศึกษานี้ 

ก าหนดสมมติฐานเช่นเดียวกับแบบจ าลอง.COMAP.คือ.มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 

กรมป่าไม้ที่มีสภาพป่า มีจ านวน 33.20 ล้านไร่  นอกจากนั้น ราคาเฉลี่ยของคาร์บอนที่ซื้อขายในตลาด.ECX. 

พ.ศ..2557.เท่ากับตันละ.4.95.ยูโร.หรือประมาณ.215.13.บาท.(อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย.ปี.พ.ศ..2557.เท่ากับ. 

43.46.บาท/ยูโร) ดังนั้น การค านวณเพ่ือประเมินมูลค่าป่าไม้ผ่านช่องทางการซื้อขายคาร์บอน สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

 มูลค่าป่าไม้ผ่านช่องทางการซื้อขายคาร์บอน  

 = พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่า x ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนที่ถูกกักเก็บในป่าชุมชนตัวอย่าง  

(ตันคาร์บอน/ไร่) x ราคาเฉลี่ยของคาร์บอนที่ซื้อขายในตลาด ECX 

 = 33,200,000 x 6.51 x 215.13 

 =  46,496,477,160.00 บาท 
 

          ดังนั้น.มูลค่าป่าไม้ผ่ านช่องทางการซื้อขายคาร์บอน  

พ.ศ. 2557 เท่ากับ 46,496.48 ล้านบาท 
 

ตารางท่ี 2.19 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินในพ้ืนที่ตัวอย่าง 12 แห่ง 

พ้ืนที่ตัวอย่าง 
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน 

(ตันคาร์บอน/เฮกแตร์) (ตันคาร์บอน/ไร่) 
ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  73.93  11.83 
ป่าชุมชนบ้านเนินมณฑา จังหวัดจันทบุรี  72.36  11.58 
ป่าชุมชนบ้านโพธ์ิค า จังหวัดหนองบัวล าภู  59.79  9.57 
ป่าชุมชนบ้านโป่ง จังหวัดเชียงราย  52.16  8.35 
ป่าชุมชนบ้านบ่อหว้า จังหวัดสงขลา  50.21  8.03 
ป่าชุมชนบ้านเขาดิน จังหวัดนครสวรรค์  38.85  6.22 
ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  31.79  5.09 
ป่าชุมชนบ้านศรีวิชัย จังหวัดล าพูน  30.67  4.91 
ป่าชุมชนบ้านพร้าว จังหวัดสระแก้ว  30.33  4.85 
ป่าชุมชนบ้านหนองจระเข้ จังหวัดก าแพงเพชร  24.31  3.89 
ป่าชุมชนบ้านโคกแจง จังหวัดราชบุรี  17.30  2.77 
ป่าชุมชนบ้านบุตาก้อง จังหวัดนครราชสีมา  6.87  1.10 

เฉลี่ย  40.71  6.51 
ที่มา:  ส านักจัดการป่าชุมชน.และศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน.กรมป่าไม้ , .2556 ;.การศึกษาและติดตาม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน (Studying and monitoring biodiversity and 
carbon stock in community forests) 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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       2.2.3. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน               

จากงานวิจัยของ ดร. เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี (2548) เรื่อง “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

ของป่าชุมชนในภาคใต้: กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ”                   

ซึ่งที่ปรึกษาได้น าการประเมินมูลค่าด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น 3 ด้านของงานวิจัยนี้มาใช้ในการประเมินมูลค่า            

ป่าไม้ ประกอบด้วย 1) มูลค่าการใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอบรมดูงานและจัดกิจกรรม 

2) มูลค่าการใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาวิจัย และ 3) มูลค่าการเป็นแหล่งต้นน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร ในพ้ืนที่ป่าชุมชนเนื้อท่ีประมาณ 2,000 ไร่ โดยมีผลของการประเมินมูลค่าและมูลค่าปัจจุบันที่ปรับ

ด้วยอัตราเงินเฟ้อ แสดงดังตารางที่ 2.20 และตารางท่ี 2.21  
 

ตารางท่ี 2.20 ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน  

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
มูลค่า/ไร่/ปี 

พ.ศ. 2548 (บาท) 
มูลค่า/ไร่/ปี 

ปีปัจจุบนั (บาท) 
มูลค่าการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอบรม ดูงานและ
จัดกิจกรรม 

 20.21  26.72 

มูลค่าการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัย  405.80  536.52 
มูลค่าการเป็นแหล่งต้นน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  1,964.36  2,597.15 

มูลค่ารวม  2,390.37  3,160.39 
ที่มา:  เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี ,.2548;.การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนในภาคใต้: .กรณีศึกษา              

ป่าชุมชนเขาหัวช้าง.ต าบลตะโหมด.อ าเภอตะโหมด.จังหวัดพัทลุง  
 

ตารางท่ี 2.21 การค านวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนโดยการปรับมูลค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 

ปี 
อัตราเงินเฟ้อ 

(ร้อยละ) 
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชมุชน 

ที่ปรับแล้วในปีถัดไป (บาท/ไร่) 
ปี พ.ศ. 2548 4.50 2,390.37 
ปี พ.ศ. 2549 4.70 2,497.94 
ปี พ.ศ. 2550 2.30 2,615.34 
ปี พ.ศ. 2551 5.50 2,675.49 
ปี พ.ศ. 2552 -0.90 2,822.65 
ปี พ.ศ. 2553 3.30 2,797.24 
ปี พ.ศ. 2554 3.80 2,889.55 
ปี พ.ศ. 2555 3.00 2,999.35 
ปี พ.ศ. 2556 2.30 3,089.33 
ปี พ.ศ. 2557 1.90* 3,160.39 

ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: *รายงานนโยบายการเงิน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557; ข่าว ธปท. ฉบับท่ี 58/2557, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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       จากการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนและ

ปรับค่าเป็นปีปัจจุบัน พบว่า มูลค่ารวมทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน/ไร่/ปี เท่ากับ 3,160.39 บาท อนึ่ง การหา

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมูลค่าในการศึกษานี้ก าหนดสมมติฐานเช่นเดียวกับแบบจ าลอง COMAP คือ ก าหนด

อัตราการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชุมชน เท่ากับ ร้อยละ 56.00 ของพ้ืนที่ป่าชุมชนทั้งหมด โดยในปี พ.ศ. 2557  

มีพ้ืนที่ป่าชุมชนประมาณ 3,743,810 ไร่11 ดังนั้น ผลการค านวณเพ่ือประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ 

ป่าชุมชน สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน  

 =  ร้อยละ 56.00 ของพ้ืนที่ป่าชุมชน พ.ศ. 2557 x  มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน/ไร่ 

 =  (0.56 x 3,743,810) x 3,160.39  

 =  6,625,863,824.10 บาท 
 

       ดังนั้น  มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน .ในปี  

พ.ศ. 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 6,625.86 ล้านบาท  
 

      อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้แสดงการประเมินผลประโยชน์ทางอ้อม

ตามการด าเนินงานของกรมป่าไม้ เฉพาะเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์ และการประเมิน

ค่าเชิงเศรษฐกิจของป่าไม้เท่านั้น อนึ่ง การประเมินมูลค่าป่าไม้ยังคงมีอีกหลากหลายประเด็นที่ไม่สามารถ

กระท าได ้เนื่องด้วย ข้อจ ากัดทางด้านข้อมูลและแบบจ าลอง เช่น คุณค่าในการฟอกอากาศเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี

ขึ้น คุณค่าในการฟอกน้ าให้สะอาด การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน มูลค่าจากความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ มูลค่าเผื่อจะใช้ประโยชน์ในอนาคต มูลค่าการคงอยู่ และคุณค่าทางจิตใจในการเป็นแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติแก่ลูกหลาน เป็นต้น นอกจากนั้น การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน 

โดยเฉพาะจากการจ้างงานประชาชนในพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรมของกรมป่าไม้ ซึ่ง จากการด าเนินการ

ประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ที่ปรึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่อง

ผลประโยชน์จากการจ้างงานและการสร้างรายได้เฉลี่ยได้ แต่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล

จ านวนการจ้างงานประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการของกรมป่าไม้ทั้งหมดภายใต้ผลผลิตที่ 1 ที่ยังไม่มีการรวบรวม

และรายงานผล ส่งผลให้ไม่สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาประเมินเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับบุคคล/

ชุมชนที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ในอนาคตหากกรมป่าไม้มีการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนการจ้างงาน

                                                           
11 ข้อมูลการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน, ส านักส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 
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ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะส่งผลให้การประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และรอบด้านมาก

ยิ่งขึ้น 
  

    ทั้งนี้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นผลรวมของผลประโยชน์

ทางตรงและทางอ้อมที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถสรุปผลการประเมินและแสดงไดด้ังตารางที ่2.22 
 

ตารางท่ี 2.22 ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของผลผลิตที่ 1 ของกรมป่าไม้ 

ประเภทผลประโยชน ์
มูลค่าปี พ.ศ. 2557 (บาท) 

กรณีแบบจ าลอง 
COMAP 

กรณีการซ้ือขาย
คาร์บอน 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของป่าชุมชน 

รวมทุกกรณี 

รายได้ของกรมป่าไม ้ 392,872,015.44 392,872,015.44 392,872,015.44 392,872,015.44 

ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 

19,223,028,705.49 19,223,028,705.49 19,223,028,705.49 19,223,028,705.49 

การประเมินมูลค่าป่าไม ้ 211,052,400,000.00 46,496,477,160.00 6,625,863,824.10 264,174,740,984.10 

รวม 230,668,300,720.93 66,112,377,880.93 26,241,764,545.04 283,790,641,705.04 

ที่มา: จากการค านวณ 
 

 (1.2) ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์  

  การศึกษาครั้งนี้ พิจารณาเฉพาะต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้นซึ่งแสดงเป็น

ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ได้แก่ งบประมาณที่ใช้จ่ายไปส าหรับผลผลิตที่ 1 ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 จ านวน 3,729,366,583.29 บาท แสดงดังตารางที่ 2.23 

  อนึ่ง ในสภาพความเป็นจริงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ก่อให้เกิดค่าเสีย

โอกาสในบางกิจกรรม เช่น ไม้ของกลางที่ไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นผลจากการด าเนิน 3 กิจกรรม 

ประกอบด้วย 1) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 2) กิจกรรมดูแลรักษาและ

จัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน และ 3) กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง รวมทั้งมูลค่าของครุภัณฑ์ที่

เสื่อมสภาพ ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล แต่ไม่ปรากฏการศึกษาใดๆ ที่จะมีการวัดมูลค่าในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น การศึกษานี้

จึงตั้งสมมติฐานเฉพาะข้อมูลที่เก่ียวข้องกับต้นทุนทางตรงเท่านั้น 
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ตารางท่ี 2.23 งบประมาณของผลผลิตที่ 1 ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

รายการ มูลค่า (บาท) 
งบบุคลากร*   2,169,692,864.84 
งบด าเนินงาน   838,751,367.20 
งบลงทุน   667,370,968.49 
งบเงินอุดหนุน  38,809,962.76 
งบรายจ่ายอื่น  14,741,420.00 

รวม  3,729,366,583.29 
ที่มา: รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลจากระบบ GFMIS สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุ: * งบบุคลากรที่ปรากฏเป็นงบบุคลากรที่รวมงบบุคลากรของทุกผลผลิต/โครงการของกรมป่าไม้ เนื่องจากข้อจ ากัด

ของข้อมูลที่ไม่มีการจ าแนกงบประมาณดังกล่าวตามผลผลิต/โครงการ ดังนั้น ในข้อเท็จจริงแล้วงบบุคลากร

โดยตรงของผลผลิตที่ 1 ต่ ากว่าค่าท่ีปรากฏ 
 

  (1.3)  การค านวณค่า Economic Benefit-Cost Ratio  

   จากข้อมูลประมาณการผลประโยชน์ และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ดังที่ได้

กล่ าวข้ างต้น สามารถน ามาค านวณค่า Economic.Benefit-Cost.Ratio.หรือ.สั ดส่ วนมูลค่ าปั จจุบัน 

ของผลประโยชน์รวมต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพของกิจกรรม

ภายใต้ผลผลิตในการใช้ทรัพยากร หรือความคุ้มค่าทางการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหากค่าที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า 1 แสดง

ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แต่หากค่าที่ได้มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ การด าเนินงาน

ตามกิจกรรมของกรมป่าไม้ภายใต้ผลผลิตที่ 1 แสดงผลการค านวณ Economic Benefit-Cost Ratio ไดด้ังนี้ 
 

   1. Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และ

ต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย  

     1.1. ผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้น ได้แก่   

     1.1.1. รายได้ของผลผลิตที่.1.ของกรมป่าไม้.พ.ศ..2557.จ านวน 

392.87 ล้านบาท 

    1.2. ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น ได้แก่ 

     1.2.1. งบประมาณของผลผลิตที่ 1 ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2557 

จ านวน 3,729.37 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 2.24 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางตรงของผลผลิตที่ 1 

ประเด็น มูลค่า (บาท) 

ผลประโยชน์ทางตรง  392,872,015.44 

ต้นทุนทางตรง  3,729,366,583.29 

Economic Benefit-Cost Ratio 0.11 

ที่มา: จากการค านวณ 

  จากตารางที่ .2.24.พบว่ า.ค่ า.Economic.Benefit-Cost 

Ratio.ที่ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางตรงของกรมป่าไม้.เท่ากับ.0.11.หมายความว่า.ทุกๆ.1.บาท 

ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในผลผลิตที่ 1 ของกรมป่าไม้ ซึ่งพิจารณาผลประโยชน์จาก

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน ผลประโยชน์ที่ได้รับมีมูลค่าต่ ากว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย 89 สตางค์            

ซ่ึงแสดงถึงความไม่คุ้มค่าของการลงทุน 
 

   2. Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และ

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (ยกเว้นรายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ) ประกอบด้วย 

    2.1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ .จ านวน.19,615.90.ล้านบาท 

ประกอบด้วย 

     2.1.1. รายได้ของผลผลิตที่ 1 ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2557 จ านวน 

392.87 ล้านบาท 

     2.1.2. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ.รวมจ านวน.19,223.03.ล้านบาท 

ประกอบด้วย 

      - ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการลดรายจ่ายและ            

เพ่ิมรายไดข้องครัวเรือน  19,107.53 ล้านบาท 

      - ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการประหยัดต้นทุน              

การเตรียมกล้าไม ้115.50 ล้านบาท  
 

    2.2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 

     2.2.1. งบประมาณของผลผลิตที่ 1 ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2557 

จ านวน 3,729.37 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 2.25 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

(ยกเว้นรายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ) ของผลผลิตที่ 1 

ประเด็น มูลค่า (บาท) 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร ์  19,615,900,720.93 

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์  3,729,366,583.29 

Economic Benefit-Cost Ratio 5.26 

ที่มา: จากการค านวณ 

 

 จ า ก ต า ร า ง ที่ . 2.25. พ บ ว่ า . ค่ า . Economic.Benefit-Cost.Ratio  

ที่ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ยกเว้น รายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ 

เท่ากับ.5.26.หมายความว่า.งบประมาณทุกๆ.1.บาทของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามกิจกรรมภายใต้ 

ผลผลิตที่ 1 ของกรมป่าไม้ ซึ่งพิจารณาผลประโยชน์จากรายได้ของกรมป่าไม้ รวมกับผลประโยชน์ 

ด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน ผลประโยชน์ที่ได้รับมีมูลค่ามากกว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย 5.26 บาท ซึ่งแสดงถึง

ความคุ้มค่าของการลงทุน 

  3. Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และ

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

   การค านวณโดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับกรณีที่ 2. การค านวณจาก

ผลประโยชน์และต้นทุนเศรษฐศาสตร์ (ยกเว้น รายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ) แต่เพ่ิม

มูลค่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศในการค านวณ ประกอบด้วย 

   3.1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย 

    3.1.1. รายได้ของกรมป่าไม ้พ.ศ. 2557 จ านวน 392.87 ล้านบาท 

    3.1.2. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน จ านวน 

19,223.03 ล้านบาท  

    3.1.3. ผลประโยชน์ ด้ าน เศรษฐกิจระดับ ประเทศ ได้ แก่                  

การประเมินมูลค่าป่าไม้ 3 กรณี  

     - การประเมินมูลค่าผลก าไรสุทธิ เ พ่ิม อันเกิดจาก               

การป้องกันรักษาป่าด้วยแบบจ าลอง COMAP มูลค่า 211,052.40 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นผลประโยชน์ทาง

เศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้น 230,668.30 ล้านบาท (รวม 392.87+19,223.03+211,052.40 = 230,668.30 ล้านบาท)  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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     - การประเมินมูลค่าป่าไม้ผ่านช่องทางการซื้อขาย

คาร์บอน มูลค่า 46,496.48 ล้านบาท ซึ่งรวมผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้น 66,112.38 ล้านบาท (รวม 

392.87+19,223.03+46,496.48 = 66,112.38 ล้านบาท) 

     - การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน 

มูลค่า .6 ,625 .86.ล้านบาท .ซึ่ งรวมผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ทั้ งสิ้น .26,241.76.ล้านบาท .(รวม 

392.87+19,223.03+6,625.86 = 26,241.76 ล้านบาท) 
 

 3.2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 

   3.2.1. งบประมาณของผลผลิตที่ 1 ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2557 

จ านวน 3,729.37 ล้านบาท 
 

ตารางท่ี.2.26. Economic.Benefit-Cost.Ratio.ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

ของผลผลิตที่ 1 

ประเด็น 

มูลค่า (บาท) 

กรณีแบบจ าลอง 
COMAP 

กรณีการซ้ือขาย
คาร์บอน 

กรณีมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ 
ของป่าชุมชน 

รวมทุกกรณี 

ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร ์

230,668,300,720.93 66,112,377,880.93 26,241,764,545.04 283,790,641,705.04 

ต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร ์

3,729,366,583.29 3,729,366,583.29 3,729,366,583.29 3,729,366,583.29 

Economic Benefit-
Cost Ratio 

61.85 17.73 7.04 76.10 

ที่มา: จากการค านวณ 
 

 จากตารางที่ 2.26 แสดงผลการค านวณ Economic Benefit-Cost 

Ratio.พบว่า.1).กรณีการประเมินมูลค่าผลก าไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจากการป้องกันรักษาป่าด้วยแบบจ าลอง.COMAP 

ค่า.Economic.Benefit-Cost.Ratio.เท่ากับ.61.85.หมายความว่า.ผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่าต้นทุน . 

61.85 เท่า 2) กรณีการประเมินค่าป่าไม้ผ่านช่องทางการซื้อขายคาร์บอน ค่า Economic Benefit-Cost Ratio 

เท่ากับ 17.73 หมายความว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่าต้นทุนมากถึง 17.73 เท่า 3) กรณีการประเมินมูลค่า

ทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน.Economic.Benefit-Cost.Ratio.เท่ากับ.7.04.หมายความว่า.ผลตอบแทน 

ที่ได้รับจะสูงกว่าต้นทุน.7.04.เท่า.และหากพิจารณาผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์รวมในทุกกรณีจะสามารถ

ค านวณค่า.Economic.Benefit-Cost.Ratio.ได้สูงมากถึง.76.10.ซึ่งหมายความว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่า



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ต้นทุนมากถึง 76.10 เท่า ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า หากพิจารณาผลประโยชน์ และต้นทุนที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามแผนงานของผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการของกรมป่าไม้ ในมุมมอง 

ที่รอบด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงคุณค่า ผลกระทบระดับชุมชนและระดับประเทศ  

การสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐแก่กรมป่าไมถ้ือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง 
 

  ดังนั้น.ตามเกณฑ์การวัดผลกระทบ .ก าหนดให้ประเมินการให้คะแนนจากค่า .Economics 

Benefit-Cost Ratio ซึ่งในผลผลิตที่ 1 หากพิจารณาผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์รวมในทุกกรณีจะสามารถ

ค านวณค่า.Economic.Benefit-Cost Ratio.เท่ากับ.76.10.ซึ่งมีค่ามากกว่า.1.แสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 

ส่งผลให้การประเมินผลกระทบของผลผลิตที่ 1 เท่ากับ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

   1.4) การประเมินผลในภาพรวม  

     จากรูปแบบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลของค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-5) 

ตามกรอบแนวคิดการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจ าแนกการประเมินเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1) เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ 3 ตัวชี้วัด 2) เกณฑ์การวัดประสิทธิผล 2 ตัวชี้วัด และ 3) เกณฑ์การวัดผลกระทบ  

1 ตัวชี้วัด ดังนั้น ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลในภาพรวมเพ่ือตอบค าถามข้อ จ-3 ด าเนินการโดยหาค่า

คะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินสามารถแสดงดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.27  การประเมินผลในภาพรวมของค าถาม จ-3 ผลผลิตที่ 1 

การประเมินผลค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกจิ 

และ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร 
ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้รับ 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

1. การวัดประสิทธิภาพ 
 1.1 ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 2.75 

(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
2.75 

 1.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 1.00 
(คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 

3.00 

 1.3 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 
(Process) 

3.54 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

3.00 

2. การวัดประสิทธิผล 
 2.1 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/์เป้าหมาย ตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 

2.00 
(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

2.00 
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การประเมินผลค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกจิ 

และ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร 
ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้รับ 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้
บริการ (ผลผลิต: Product) 

3.58 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

3.00 

3. การวัดผลกระทบ 
 3.1 ค่า Economics Benefit-Cost Ratio 1.00 

(คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
3.00 

4. การประเมินผลในภาพรวม 
 4.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 6 ตัวช้ีวัด* 2.79 
หมายเหตุ: *ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 6 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) การวัดประสิทธิภาพ 3 ตัวช้ีวัด 2) การวัดประสิทธิผล 2 ตัวช้ีวัด 

และ 3) การวัดผลกระทบ 1 ตัวช้ีวัด 
 

     ทั้งนี้.ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก.6.ตัวชี้วัด.มีค่าเท่ากับ.2.79.คะแนน.ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 

2.00-2.99 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-3 ของผลผลิตที่ 1 เท่ากับ 0.67 คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

  2)  ผลผลิตที่ 2: องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้   

   2.1) การวัดประสิทธิภาพ  

    (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

     หากพิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ของผลผลิตที่.2.ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน.4.มิติ.ประกอบด้วย.1..เชิงปริมาณ.2..เชิงคุณภาพ.3..เชิงเวลา.และ.

4..เชิงต้นทุน.ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 พบว่า ผลผลิตที่ 2 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง

เปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

    (2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  

     หากพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนสะท้อนถึง

ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน พบว่า ผลผลิตที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ

ค่าใช้จ่ายตามแผนเพ่ิมข้ึน.จากปีงบประมาณ.พ.ศ..2556.คิดเป็นร้อยละ.1.03.และหากพิจารณาการให้คะแนน

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ปรากฏว่า ผลผลิตที่ 2 ค่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน มีค่าเข้าใกล้ 1 
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มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แสดงถึง ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณสูงขึ้น ส่งผลให้ได้รับ

คะแนนเท่ากับ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) โดยปรากฏรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 

     (2.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

      1)  ค่าใช้จ่ายจริง  68.84 ล้านบาท 

      2)  ค่าใช้จ่ายตามแผน 68.94 ล้านบาท 

      3)  คือ 
1)

2)
 = 

68.84 

68.94
  

        = 0.999 

     (2.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

      1)  ค่าใช้จ่ายจริง 47.01 ล้านบาท 

      2)  ค่าใช้จ่ายตามแผน 48.24 ล้านบาท 

      3) คือ 
1)

2)
  =  

47.01

48.24 
 

        =  0.970 
 

    (3)  ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ (Process)  

     หากพิจารณาด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 

(Process) จากกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับผลผลิตที่ 2 ซึ่งประเมินจากการสอบถาม พบว่า ได้คะแนนรวมเฉลี่ยทุก

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 2 ทั้งสิ้น 3.89 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) และเมื่อพิจารณา

คะแนนที่ได้กับตามเกณฑ์การให้คะแนน ปรากฏว่า ผลผลิตที่ 2 ได้คะแนนในช่วง 3.51-4.00 คะแนน แสดงถึง 

ความพึงพอใจในระดับ.“มากที่สุด”.ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ

ให้บริการ (Process) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 

   2.2) การวัดประสิทธิผล 

    (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย .ตามเป้าหมาย 

การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)  

     หากพิจารณาผลการประเมินในค าถามข้อ จ-1 ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัด

ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ของผลผลิตที่.2.ซึ่งจะพิจารณาเพียงตัวชี้วัดองค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่ก าหนด เท่านั้น เนื่องจาก 

ตัวชี้วัดองค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ และตัวชี้วัดฐานข้อมูลความหลากหลาย 
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ทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ ไม่ได้มีเป้าหมายก าหนดในแผนกลยุทธ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผล  

ที่อยู่ในรูปแบบการให้คะแนนผลปรากฏว่า ผลผลิตที่ 2 ได้ 3 .00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

(ผลลัพธ์สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย) เนื่องจากผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด าเนินการได้ 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเปรียบเทียบ

กับตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555 -2558) ดังนั้น 

ค่าคะแนนจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

    (2)  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ 

(ผลผลิต: Product)  

     หากพิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้

บริการ.(ผลผลิต:.Product).จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ .2.ซึ่งประเมินจากการสอบถาม.พบว่า  

ได้คะแนนรวมเฉลี่ยทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 2 ทั้งสิ้น 3.93 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) และ

เมื่อพิจารณาคะแนนที่ได้กับตามเกณฑ์การให้คะแนน ปรากฏว่า ผลผลิตที่ 2 ได้คะแนนในช่วง 3.51-4.00 คะแนน 

แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด” ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

ผลประโยชน์จากการใช้บริการ (Product) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 

   2.3)  การวัดผลกระทบ  

    (1) การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน Economics Benefit-Cost Ratio 

     (1.1)  ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย  

      1. ผลประโยชน์ทางตรง เป็นผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นในทางตรงจาก              

การด าเนินงานตามกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 ที่สามารถแสดงรายการได้ในทางบัญชีและเป็นตัวเลขท่ีชัดเจน  

ซึ่งในกรณีผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ เนื่องด้วยข้อจ ากัด

ด้านการรายงานข้อมูลของกรมป่าไม้ที่ผนวกรวมรายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าและบริการ จากท้ัง 2 ผลผลิต

เข้าด้วยกัน ส่งผลให้ไม่สามารถแจกแจงรายได้จากผลผลิตที่ 2 ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ ทั้งที่รายได้จาก 

ผลผลิตที่ 2 สามารถรวบรวมได้จากหลากหลายแหล่ง เช่น รายได้จากการประมูลขายครั่ง รายได้จากการจ าหน่าย

เมล็ดไม้พันธุ์ดีชนิดต่างๆ จากแปลงทดสอบขยายพันธุ์และสวนผลิตเมล็ดไม้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปรากฏรายงานรายได้จากการขายเมล็ดไม้ จ านวนรวมทั้งสิ้น 665,361.00 บาท คณะที่ปรึกษาจึงด าเนินการ

ประเมินผลประโยชน์ทางตรงได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น โดยการหักรายได้จากการขายเมล็ดไม้ออกจากรายได้จาก

การขายสินค้าและบริการรวมทั้งหมด นอกจากนั้น พบว่า การด าเนินกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 ส่วนใหญ่เป็น

การให้บริการด้านองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านป่าไม้และการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ป่าไม้ ซึ่งเป็นไปเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มต่างๆ ทั้งประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน

ภาคเอกชน โดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น รายได้จากผลผลิตที่ 2 ที่สามารถน ามาประเมินผลได้จึงเป็นรายได้จากการขาย

สินค้าและบริการประเภทรายได้จากการขายเมล็ดไม้เท่านั้น 
 

      2. ผลประโยชน์ทางอ้อม เป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในทางอ้อมจาก 

การด าเนินงานตามกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยภายใต้ผลผลิตที่ 2 ที่ไม่สามารถแสดงตัวเลขที่ชัดเจนได้

ในทางบัญชี แต่สามารถแสดงตัวเลขในเชิงนัย ได้แก่ 

       2.1. ผลประโยชน์ด้ านเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน .ได้ แก ่

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 

        2.1.1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์จาก

การจ้างงาน จากการส ารวจข้อมูลภาคสนามประชาชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่าและผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบ

จากการด าเนินกิจกรรมของกรมป่าไม้ในกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า กิจกรรม

ที่เกิดขึ้น เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ในรูปแบบของการจ้ างงาน และข้อมูลที่ได้จาก 

การสัมภาษณ์ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพมี

เป้าหมายการส ารวจเพื่อจัดท าฐานข้อมูล ณ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา อ าเภอท่าปลา จังหวัด

อุตรดิตถ์ โดยด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลในลักษณะการจ้างเหมาประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความเชี่ยวชาญใน

เส้นทางป่าสงวนแห่งชาติป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา รวมถึงการจ้างเหมาปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์

แผนโบราณ และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมคณะส ารวจด้วย ประกอบกับการจ้างเหมานิสิต/นักศึกษา และบัณฑิต 

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งเมื่อประเมินจากข้อมูล

ที่ได้รับจากการส ารวจ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2 ล้านบาท 

        2.1.2. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการประหยัดต้นทุน               

การเตรียมกล้าไม้ จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแจกกล้าไม้ภายใต้ผลผลิตที่ 2 

ของกรมป่าไม้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และเพ่ือสนับสนุนโครงการต่างๆ และสนองความต้องการของประชาชนอย่าง

เพียงพอ จากหลากหลายกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 ที่ได้ด าเนินการแจกกล้าไม้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ ซึ่งก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนการเตรียมกล้าไม้ของ

ผู้รับบริการทุกภาคส่วน จากเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถน ามาประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการประหยัด

ต้นทุนการเตรียมกล้าไม้ได้ โดยด าเนินการภายใต้สมมติฐานที่ว่าอัตราการรอดตายของกล้าไม้ที่แจกจ่ายให้แก่

ผู้รับบริการในกิจกรรมต่างๆ (เฉพาะที่มีการจัดสรรงบประมาณในการเพาะช ากล้าไม้) เท่ากับ ร้อยละ 80.00 เพ่ือให้



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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สอดคล้องกับการประเมินมูลค่าในผลผลิตที่ 1 ซึ่งน ามาประเมินเป็นมูลค่าการประหยัดต้นทุนการเตรียมกล้าไม้ 

และมีการด าเนินการแจกกล้าไม้ทั้งหมดที่สามารถเพาะช าได้ โดยจากรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน 

สิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สงป. 302/1) พบว่า กรมป่าไม้ได้รับ

จัดสรรงบประมาณภายใต้ผลผลิตที่ .2.ทั้งสิ้น.370,000.บาท.ในการจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ .จ านวนทั้งสิ้น  

50,000 กล้า ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการประหยัดต้นทุนการเตรียมกล้าไม้ (จากอัตราการรอดตาย ร้อยละ 80.00)  

ได้ทั้งสิ้น 296,000 บาท รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.28   
 

ตารางที่ 2.28  มูลค่าการประหยัดต้นทุนการเตรียมกล้าไม้จากกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 ของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประเภทกล้าไม ้ จ านวน (กล้า) งบประมาณ (บาท) 
มูลค่า (บาท) 

(ร้อยละ 80.00 ของงบประมาณ) 
จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ ่ 50,000.00 370,000.00 296,000.00 

 

       2.2. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ เป็นการประเมิน 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมด้านองค์ความรู้และการจัดท าฐานข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในกิจกรรมย่อย โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งผล

จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวในข้อเท็จจริงแล้วสร้างมูลค่าอย่างมหาศาลและไม่สามารถประเมินค่าให้แก่ประเทศ

ได้ อาทิ ด้านการสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และการเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการต่อยอดและพัฒนาด้านอ่ืนๆ 

เช่น อุตสาหกรรม และอาหาร แต่เพ่ือแสดงมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับประเทศเบื้องต้นที่สามารถประเมินได้บางส่วน 

คือ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของศักยภาพการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

        2.2.1. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของศักยภาพการใช้

ประโยชน์พืชสมุนไพร จากงานวิจัยของ นางสาวทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร (2549) เรื่อง “การประเมินมูลค่า 

ทางเศรษฐศาสตร์ของศักยภาพการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนเขาหัวช้าง ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด 

จังหวัดพัทลุง” โดยเป็นการประเมินมูลค่าของพืชสมุนไพรในป่าชุมชนเขาหัวช้างโดยใช้ราคายาแผนปัจจุบันทดแทน

จากจ านวนพืชสมุนไพรทั้งหมด 149 ชนิด พบว่า ศักยภาพของพืชสมุนไพรที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นยารักษา

โรคมีมูลค่าเท่ากับ.1,117.14.ล้านบาท/ปี.และถ้าใช้ราคาในกลุ่มของยาแผนปัจจุบันที่มีราคาสูงมีมูลค่าเท่ากับ 

1,755.71 ล้านบาท/ปี ซึ่งการศึกษานี้ใช้ผลการประเมินดังกล่าวปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อและแสดงมูลค่าปัจจุบัน 

แสดงดังตารางที่ 2.29 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ตารางท่ี 2.29 การค านวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของศักยภาพการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรโดยการปรับมูลค่า

ด้วยอัตราเงินเฟ้อ 

ปี 
อัตราเงินเฟ้อ 

(ร้อยละ) 

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของศักยภาพการใช้

ประโยชน์พืชสมุนไพร (บาท/ปี) 

ปี พ.ศ. 2549 4.70 1,755,706,571.56 

ปี พ.ศ. 2550 2.30 1,838,224,780.42 

ปี พ.ศ. 2551 5.50 1,880,503,950.37 

ปี พ.ศ. 2552 -0.90 1,983,931,667.64 

ปี พ.ศ. 2553 3.30 1,966,076,282.63 

ปี พ.ศ. 2554 3.80 2,030,956,799.96 

ปี พ.ศ. 2555 3.00 2,108,133,158.36 

ปี พ.ศ. 2556 2.30 2,171,377,153.11 

ปี พ.ศ. 2557 1.90* 2,221,318,827.63 
ที่มา: จากการค านวณ  

หมายเหตุ: *รายงานนโยบายการเงิน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557; ข่าว ธปท. ฉบับท่ี 58/2557, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

      จากการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของศักยภาพการใช้

ประโยชน์พืชสมุนไพรและปรับค่าเป็นปีปัจจุบัน พบว่า มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของศักยภาพการใช้ประโยชน์

พืชสมุนไพร เท่ากับ 2,221.32 ล้านบาท/ปี ทั้งนี้ เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนและเพ่ือให้การประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐกิจตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงก าหนดสมมติฐานเพ่ือการประเมินมูลค่า ดังนี้ การประเมินมูลค่า

ทางเศรษฐกิจของศักยภาพการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา จังหวัด

อุตรดิตถ์ ซึ่งพบพืชที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพร (ทั้งใช้โดยตรงและผสมกับตัวยาชนิดอ่ืน) ทั้งสิ้น 128 ชนิด 

ด าเนินการโดยคิดเป็นอัตราเฉลี่ยต่อชนิดสมุนไพรจากมูลค่าที่สามารถประเมินได้จากงานวิจัย ดังนั้น มูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ของศักยภาพการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร 149 ชนิด เท่ากับ 2,221.32 ล้านบาท/ปี เฉลี่ยชนิดละ 

14.91 ล้านบาท คูณด้วยจ านวนชนิดสมุนไพรที่พบในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา 128 ชนิด  

คิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 1,908.25 ล้านบาท 

  อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้แสดงการประเมินผลประโยชน์ทางอ้อมตามการด าเนินงาน

ของกรมป่าไม้ เฉพาะเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์ และการประเมินค่าเชิงเศรษฐกิจ

ของการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรเท่านั้น อนึ่ง ส าหรับฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้              

ซึ่งได้น าข้อมูลพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ป่าไม้มาค านวณหามูลค่าเป็นตัวเงิน ประมาณ 1,908.25 ล้านบาท เป็นเพียง

ข้อมูลพืชสมุนไพรเพียงอย่างเดียว ยังคงมีข้อมูลพืชอ่ืนๆ ที่ไม่ได้น ามาคิดเป็นตัวเงินอีกมากมาย เช่น พืชอาหาร  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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2-62       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้สอย และพืชไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลด้านสัตว์ ซึ่งเป็นสัตว์              

ที่เป็นอาหาร สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์หรือระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อการสูญพันธุ์ 

ด้านแมลง ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อระบบนิเวศป่า เช่น แมลงผสมเกษร แมลงศัตรูพืชป่าไม้ และแมลงที่เพ่ิม              

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ด้านเห็ดราและไลเคนที่เป็นแหล่งอาหาร และมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ ที่สามารถ

น ามาพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจได้อีกมากมาย รวมทั้ง องค์ความรู้ในฐานข้อมูลทั้ง 5 ด้าน สามารถน ามาใช้                        

ในการวางแผนบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ด้านป่าไม้ และน ามาใช้ในการศึกษาและวิจัยต่อยอดในเชิงลึก             

ซึ่งไม่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ 
 

     2.2.2.  การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและ

มูลค่าการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอบรม ดู งานและจัดกิจกรรม จากงานวิจัยของ  

นางสาวประภาพรรณ  ก าภู (2545) เรื่อง “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบางองค์ประกอบของป่าดิบชื้น 

กรณีศึกษาป่ากราด อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา” โดยประเมินมูลค่าที่มีการใช้ประโยชน์ 3 ส่วน ประกอบด้วย  

1) มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรง 2) มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางอ้อม และ 3) มูลค่าเผื่อจะใช้ในอนาคต โดยมูลค่า

การใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยเป็นหนึ่งในมูลค่าทางตรงที่เกิดขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถาม

นักวิจัยที่เคยเข้ามาศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ป่ากราดอย่างเจาะจงเท่านั้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้เข้ามาทัศนศึกษา อบรมดูงาน และ

พักอาศัย) ถึงความเต็มใจที่จะจ่ายต่ าสุดเพ่ือที่จะได้รับผลประโยชน์จากการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ป่ากราด และ 

น าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการศึกษาวิจัยในแต่ละชิ้น มาปรับเป็นมูลค่าในปี พ.ศ. 2544 โดยใช้อัตราการปรับตัวของ

ดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยตั้งแต่ปีที่เริ่มท าการวิจัยถึงปี พ.ศ. 2544 เป็นตัวปรับมูลค่า และใช้วิธีคิดลดในลักษณะของ

อัตราดอกเบี้ย จึงได้เป็นมูลค่าการศึกษาวิจัยชิ้นนั้นๆ และผลรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถือเป็นผลประโยชน์ที่ได้จาก

การศึกษาวิจัยของป่ากราด ในปี พ.ศ. 2544 เท่ากับ 791,813.82 บาท ทั้งนี้ป่ากราดมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,575 ไร่ ดังนั้น 

เฉลี่ยมูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยของป่ากราดเท่ากับ 307.50 บาท/ไร่ ซึ่งการศึกษานี้ใช้ผลการประเมิน

ดังกล่าวปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อและแสดงมูลค่าปัจจุบัน ดังนั้น ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 435.30 บาท/ไร่  

แสดงดังตารางที่ 2.28 ซึ่งเมื่อประกอบกับการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา  

การอบรม ดูงานและจัดกิจกรรมของงานวิจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนในภาคใต้: 

กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งเท่ากับ 26.72 บาท/ไร่  

(ตารางที่ 2.18) ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าดังกล่าวจัดท าภายใต้สมมติฐานมูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย 

ที่เกิดขึ้นจากป่ากราดซึ่งเป็นป่าดิบชื้น และป่าชุมชนเขาหัวช้างเท่ากับที่เกิดขึ้นกับป่าทุกประเภทในป่าสงวนแห่งชาติ และ

การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัย โดยส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของหน่วยงานภาคสนามของส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ จ าแนกตามกลุ่มงาน ประกอบด้วย 1) กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย 2) กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ และ  
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3) กลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวนรวมทั้งสิ้น 140,500 ไร่ ดังนั้น จากข้อมูลที่ปรากฏข้างต้น  

จะได้ผลของการค านวณเพ่ือประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและมูลค่าการใช้ประโยชน์เพ่ือ 

การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอบรม ดูงานและจัดกิจกรรมของกรมป่าไม ้ซึ่งสามารถแสดงผลการค านวณได้ดังนี้ 
 

 มูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและมูลค่าการใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา  

การอบรม ดูงานและจัดกิจกรรมของกรมป่าไม ้

 = พ้ืนที่ของหน่วยงานภาคสนามของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ .x.มูลค่าการใช้ประโยชน์ 

ด้านการศึกษาวิจัยและมูลค่าการใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยวฯ ในปี พ.ศ. 2557 

 =  104,500 x (435.30+26.72) 

  = 48,281,090.00 บาท 

        ดังนั้น มูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและมูลค่า 

การใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอบรม ดูงานและจัดกิจกรรมของกรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2557 

เท่ากับ 48.28 ล้านบาท 
 

ตารางท่ี 2.30 การค านวณมูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยโดยการปรับมูลค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 

ปี 
อัตราเงินเฟ้อ 

(ร้อยละ) 
มูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย  

(บาท/ไร่) 
ปี พ.ศ. 2544 1.60 307.50 
ปี พ.ศ. 2545 0.70 312.42 
ปี พ.ศ. 2546 1.80 314.61 
ปี พ.ศ. 2547 2.80 320.27 
ปี พ.ศ. 2548 4.50 329.24 
ปี พ.ศ. 2549 4.70 344.05 
ปี พ.ศ. 2550 2.30 360.22 
ปี พ.ศ. 2551 5.50 368.51 
ปี พ.ศ. 2552 -0.90 388.78 
ปี พ.ศ. 2553 3.30 385.28 
ปี พ.ศ. 2554 3.80 397.99 
ปี พ.ศ. 2555 3.00 413.12 
ปี พ.ศ. 2556 2.30 425.51 
ปี พ.ศ. 2557 1.90* 435.30 

ที่มา: จากการค านวณ  

หมายเหตุ: *รายงานนโยบายการเงิน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557; ข่าว ธปท. ฉบับท่ี 58/2557, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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    ทั้งนี้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นผลรวมของผลประโยชน์

ทางตรงและทางอ้อมที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถสรุปผลการประเมินและแสดงได้ดังตารางที ่2.31 
 

ตารางท่ี 2.31 ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของผลผลิตที่ 2 ของกรมป่าไม้ 

ประเด็น 

มูลค่า (บาท) 

กรณีมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของ

ศักยภาพการใช้ประโยชน์
พืชสมนุไพร 

กรณีมูลค่าการใช้ประโยชน์ด้าน              
การศึกษาวิจัย และมูลค่าการใช้ประโยชน์
เพ่ือการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอบรม 

ดูงานและจัดกจิกรรม 

รวมทุกกรณี 

 รายได้ของกรมป่าไม้    665,361.00    665,361.00    665,361.00  

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ    2,296,000.00    2,296,000.00    2,296,000.00  

 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ  

  1,908,247,046.55   48,281,090.00   1,956,528,136.55  

 รวม    1,911,208,407.55    51,242,451.00    1,959,489,497.55  

ที่มา: จากการค านวณ 
 

       อนึ่ง การประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินครั้งนี้

ด าเนินการได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น การด าเนินงานตามผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ ยังคงสามารถประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน โดยเฉพาะจากการจ้างงาน

ประชาชนในพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรมของกรมป่าไม้ ซึ่งจากการด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของ 

กรมป่าไม้ ที่ปรึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่องผลประโยชน์จากการจ้างงานเฉลี่ยได้ แต่

เนื่องจากข้อจ ากัดด้านความสมบูรณ์ของข้อมูลจ านวนการจ้างงานประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินการของกรมป่าไม้

ทั้งหมดภายใต้ผลผลิตที่ 2 เช่น การจ้างเหมาประชาชนในพื้นที่บ ารุงรักษาแปลงวิจัย ที่ยังไม่มีการรวบรวมและ

รายงานผล ส่งผลให้ไม่สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาประเมินเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน 

ที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ในอนาคตหากกรมป่าไม้มีการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนการจ้างงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

จะส่งผลให้การประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และรอบด้านมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังคง

ปรากฏประเด็นการศึกษาวิจัยด้านอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถประเมินผลได้อีกหลากหลายประเด็น อาทิ การประเมินมูลค่า

จากการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ จากงานวิจัยที่ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ด าเนินโครงการวิจัย เช่น การพัฒนาสายพันธุ์

ไม้สักเพ่ือการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ การวิจัยด้านวนวัฒน์ และการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ 

และตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการวิจัยและพัฒนาไม้หอมแก่นจันทน์เพ่ือการค้า เป็นต้น ซึ่งหาก

สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลดังกล่าวได้การประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จะสมบูรณ์

มากยิ่งขึ้น 
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 (1.2) ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์  

  การศึกษาครั้งนีพิ้จารณาเฉพาะต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้นซึ่งแสดงเป็นตัวเลข

ค่า ใช้จ่ ายที่ ชัด เจน ได้แก่  งบประมาณของกรมป่าไม้ ในผลผลิตที่  2  องค์ความรู้ และฐานข้อมูล                      

ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 68,012,668.19 ล้านบาท  

  อนึ่ง ในสภาพความเป็นจริง ยังมีมูลค่าของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ซึ่งมี

มูลค่ามหาศาล นอกจากนั้น การด าเนินงานของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 2 โดยเฉพาะด้านการ วิจัย  

ซึ่งปรากฏแปลงปลูกพันธุ์ไม้เพ่ือการวิจัยจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยแล้ว โดยแปลงปลูกพันธุ์ไม้

เพ่ือการวิจัยดังกล่าวสามารถประเมินมูลค่าคงเหลือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการได้ แต่ไม่ปรากฏการศึกษาใดๆ ที่จะมี

การวัดมูลค่าในสองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น การศึกษานี้จึงตั้งสมมติฐานเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน

ทางตรงเท่านั้น 
 

ตารางท่ี 2.32 งบประมาณของผลผลิตที่ 2 ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

รายการ มูลค่า (บาท) 
งบบุคลากร*   - 
งบด าเนินงาน   45,654,827.44 
งบลงทุน   22,283,340.75 
งบเงินอุดหนุน  - 
งบรายจ่ายอื่น  74,500.00 

รวม  68,012,668.19 
ที่มา: รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลจากระบบ GFMIS สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุ: * ไม่ปรากฏงบบุคลากร เนื่องจากข้อจ ากัดของข้อมูลที่ไม่มีการจ าแนกงบประมาณดังกล่าวตามผลผลิต/โครงการ 

ส่งผลให้งบบุคลากรทั้งหมดของกรมป่าไม้ถูกรวบรวมไว้ในผลผลิตที่ 1 เท่านั้น ซึ่งในข้อเท็จจริงมี งบบุคลากร 

ในส่วนของผลผลิตที่ 2 ด้วย  
 

  (1.3)  การค านวณค่า Economic Benefit-Cost Ratio  

   ข้อมูลประมาณการผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ดังที่ได้กล่าว

ข้างต้นน ามาค านวณค่า Economic.Benefit-Cost.Ratio.หรือ.สัดส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวมต่อ

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวจะแสดงถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมย่อยในการใช้ทรัพยากร                           

หรือความคุ้มค่าทางการใช้จ่ายเงิน.ซ่ึงหากค่าที่ได้มีค่ามากกว่า.1.แสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า.แต่ถ้า              

ค่าท่ีได้มีค่าน้อยกว่า.1.แสดงว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า.โดยการด าเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้แสดงผล

การค านวณ Economic.Benefit-Cost.Ratio ดังนี้ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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   1. Economic Benefit Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และ

ต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย  

     1.1. ผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้น ได้แก่   

     1.1.1. รายได้ของผลผลิตที่.2.ของกรมป่าไม้.พ.ศ..2557.จ านวน 

0.67 ล้านบาท 

    1.2. ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น ได้แก่ 

     1.2.1. งบประมาณของผลผลิตที่ .2.ของกรมป่าไม้.พ.ศ..2557 

จ านวน 68.01 ล้านบาท 
 

ตารางท่ี 2.33 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางตรงของผลผลิตที่ 2 

ประเด็น มูลค่า (บาท) 

ผลประโยชน์ทางตรง  665,361.00        

ต้นทุนทางตรง  68,012,668.19 

Economic Benefit-Cost Ratio 0.01 

ที่มา: จากการค านวณ 

 

  จากตารางที่ .2.33.พบว่า.ค่า.Economic.Benefit-Cost 

Ratio ที่ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางตรงของกรมป่าไม้ เท่ากับ 0.01 หมายความว่า ทุกๆ 1 บาทของ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในผลผลิตที่  2 ของกรมป่าไม้ ซึ่งพิจารณาผลประโยชน์จาก

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน ผลประโยชน์ที่ได้รับมีมูลค่าต่ ากว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย 99 สตางค์  

ซึ่งแสดงถึงความไม่คุ้มค่าของการลงทุน 
 

   2. Economic.Benefit-Cost.Ratio.ค านวณจากผลประโยชน์และ

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (ยกเว้นรายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ) ประกอบด้วย 

    2.1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ . จ านวน .2.96.ล้ านบาท 

ประกอบด้วย 

     2.1.1. รายได้ของผลผลิตที่ 2 ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2557 จ านวน 

0.67 ล้านบาท 

     2.1.2. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน จ านวน  

2.30  ล้านบาท 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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    2.2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 

     2.2.1. งบประมาณของผลผลิตที่ 2 ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2557 

จ านวน 68.01 ล้านบาท 
 

ตารางท่ี 2.34 Economic.Benefit-Cost.Ratio.ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

(ยกเว้นรายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ) ของผลผลิตที่ 2 

ประเด็น มูลค่า (บาท) 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร ์  2,961,361.00 

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์  68,012,668.19 
Economic Benefit-Cost Ratio 0.04 

ที่มา: จากการค านวณ 

 

 จากตารางที่ .2.34.พบว่ า . ค่ า .Economic.Benefit-Cost.Ratio.ที่

ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ยกเว้น รายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ 

เท่ากับ 0.04 หมายความว่า งบประมาณทุกๆ 1 บาทของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 

ของกรมป่าไม้ ซึ่งพิจารณาผลประโยชน์จากรายได้ของกรมป่าไม้ รวมกับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับ

บุคคล/ชุมชน ผลประโยชน์ที่ได้รับมีมูลค่าต่ ากว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย 96 สตางค์ ซึ่งแสดงถึงความไม่คุ้มค่า 

ของการลงทุน 
 

  3. Economic.Benefit-Cost.Ratio.ค านวณจากผลประโยชน์และ

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

   การค านวณโดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับกรณีที่ 2. การค านวณจาก

ผลประโยชน์และต้นทุนเศรษฐศาสตร์ (ยกเว้น รายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ) แต่เพ่ิม

มูลค่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศในการค านวณ ประกอบด้วย 

    3.1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ .จ านวน.1,959.07.ล้านบาท 

ประกอบด้วย 

     3.1.1. รายได้ของผลผลิตที่ 2 ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2557 จ านวน 

0.67 ล้านบาท 

     3.1.2. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน จ านวน 

2.30 ล้านบาท 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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     3.1.3. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ จ านวน

1,956.53  ล้านบาท ประกอบด้วย                     

      - การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของศักยภาพ 

การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร จ านวน 1,908.25 ล้านบาท  

      - การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย และ

มูลค่าการใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอบรม ดูงานและจัดกิจกรรม จ านวน 48.28 ล้านบาท 
 

    3.2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 

     3.2.1. งบประมาณของผลผลิตที่ 2 ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2557 

จ านวน 68.01 ล้านบาท 
 

ตารางที.่2.35.Economic.Benefit-Cost.Ratio.ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลผลิตที่ 2 

ประเด็น 

มูลค่า (บาท) 
กรณีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของศักยภาพการใช้ประโยชน์

พืชสมนุไพร  

กรณีมูลค่าการใช้
ประโยชน์ด้าน                  
การศึกษาวิจัย 

รวมทุกกรณี 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร ์  1,911,208,407.55  51,242,451.00  1,959,489,497.55 

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์  68,012,668.19  68,012,668.19  68,012,668.19 

Economic Benefit-Cost Ratio 28.10 0.75 28.81 

ที่มา: จากการค านวณ 
 

 จากตารางที่ 2.35 แสดงผลการค านวณ Economic Benefit-Cost Ratio

พบว่า.1).กรณีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของศักยภาพการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร.ค่า.Economic.Benefit-Cost 

ratio เท่ากับ 28.10 หมายความว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่าต้นทุน 28.10 เท่า 2) กรณีมูลค่าการใช้ประโยชน์

ด้านการศึกษาวิจัย.ค่า.Economic.Benefit-Cost.Ratio.เท่ากับ.0.75.หมายความว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะต่ ากว่า

ต้นทุน 0.25 เท่า และหากพิจารณาผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์รวมในทุกกรณีจะสามารถค านวณค่า Economic 

Benefit-Cost Ratio ได้สูงมากถึง 28.81 ซึ่งหมายความว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่าต้นทุนมากถึง 28.81 เท่า 

ดังนั้น หากพิจารณาผลประโยชน์และต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนงานผลผลิตที่ 2 ของกรมป่าไม้  

ในมุมมองที่รอบด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงคุณค่า ผลกระทบระดับชุมชนและ

ระดับประเทศ การสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐแก่กรมป่าไม้ในผลผลิตที่ 2 ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง 

อีกท้ังภาครัฐควรพิจารณาการเพ่ิมวงเงินงบประมาณเพ่ือขยายการด าเนินกิจกรรมของกรมป่าไม้ให้สามารถน า 

องค์ความรู้ด้านการวิจัยและความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไปต่อยอดสู่การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ

ส่งออกและมีชื่อเสียงระดับโลก 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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  ดังนั้น.ตามเกณฑ์การวัดผลกระทบ .ก าหนดให้ประเมินการให้คะแนนจากค่า .Economic 

Benefit-Cost Ratio ซึ่งในผลผลิตที่ 2 หากพิจารณาผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์รวมในทุกกรณีจะสามารถ

ค านวณค่า Economic Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 28.80 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 

ส่งผลให้การประเมินผลกระทบของผลผลิตที่ 2 เท่ากับ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

   2.4) การประเมินผลในภาพรวม  

     จากรูปแบบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลของค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-5) 

ตามกรอบแนวคิดการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจ าแนกการประเมินเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1) เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ 3 ตัวชี้วัด 2) เกณฑ์การวัดประสิทธิผล 2 ตัวชี้วัด และ 3) เกณฑ์การวัดผลกระทบ  

1 ตัวชี้วัด ดังนั้น ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลในภาพรวมเพ่ือตอบค าถามข้อ จ-3 ด าเนินการโดยหาค่า

คะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินสามารถแสดงดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.36 การประเมินผลในภาพรวมของค าถาม จ-3 ผลผลิตที่ 2 
การประเมินผลค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกจิ 
และ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร 

ผลการประเมิน 
คะแนนที่ได้รับ 

(คะแนนเต็ม 3.00) 

1. การวัดประสิทธิภาพ 
 1.1 ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 2.75 

(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
2.75 

 1.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 1.00 
(คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 

3.00 

 1.3 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ (Process) 3.52 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

3.00 

2. การวัดประสิทธิผล 
 2.1 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/์เป้าหมาย ตามเป้าหมาย 
การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 

3.00 
(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

3.00 

 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บรกิาร 
(ผลผลิต: Product) 

3.93 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

3.00 

3. การวัดผลกระทบ 
 3.1 ค่า Economics Benefit-Cost Ratio 1.00 

(คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
3.00 

4. การประเมินผลในภาพรวม 
 4.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 6 ตัวช้ีวัด* 2.96 
หมายเหตุ: *ค่าคะแนนจาก 6 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) การวัดประสิทธิภาพ 3 ตัวช้ีวัด 2) การวัดประสิทธิผล 2 ตัวช้ีวัด และ 

3) การวัดผลกระทบ 1 ตัวช้ีวัด 
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     ทั้งนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 6 ตัวชี้วัด มีค่าเท่ากับ 2.96 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 

2.00-2.99 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-3 ของผลผลิตที่ 2 เท่ากับ 0.67 คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

  3) โครงการที่.1:.โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

   จากการประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานของกิจกรรมภายใต้ โครงการความร่วมมือ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่งได้แก่ 

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน.EU-Flegt.และ.AEC.พบว่า.การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจากข้อจ ากัดหลากหลายด้าน เช่น 

การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจการด าเนินกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ตามตัวชี้วัดด้านระบบสารสนเทศที่ต้องเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้การประเมินเพ่ือวัดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

เชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคมซึ่งต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับผลผลิต/โครงการอ่ืนๆ 

ไม่สามารถด าเนินการได้เช่นกัน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการส ารวจข้อมูลผู้รับบริการ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ 

จากการที่ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเรื่องระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับรองการป่าไม้ไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น การรายงาน 

การประเมินผลของค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่ า 

เชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-5) ที่ปรึกษาจะประเมินเฉพาะหลักเกณฑ์ที่สามารถ

ประเมินผลได้ ซึ่งได้แก่ การวัดประสิทธิภาพ 1 ด้าน คือ 1.1) ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับ

แผนเท่านั้น  
 

   3.1) การวัดประสิทธิภาพ  

    (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

     หากพิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ของโครงการที่.1.ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน.4.มิติ.ประกอบด้วย.1..เชิงปริมาณ.2..เชิงคุณภาพ.3..เชิงเวลา.และ.

4..เชิงต้นทุน.ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 พบว่า โครงการที่ 1 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง

เปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

    (2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  

     ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตาม

แผนสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน พบว่า โครงการที่ 1 เป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตาม
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ยุทธศาสตร์ประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงไม่สามารถแสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตาม

แผน ปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ.พ.ศ..2556.จึงขอยกเว้นการประเมินการวัด

ประสิทธิภาพด้านสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 

   3.2) การประเมินผลในภาพรวม  

     ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในภาพรวม ซึ่งจ าแนกการประเมินเป็น 3 ส่วน 

ประกอบด้วย 1) เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ 3 ตัวชี้วัด 2) เกณฑ์การวัดประสิทธิผล 2 ตัวชี้วัด และ 3) เกณฑ์

การวัดผลกระทบ 1 ตัวชี้วัด ซึ่งโครงการที่ 1 ไม่สามารถได้รับการพิจารณาเพ่ือผ่านเกณฑ์การให้คะแนนได้ใน

เกณฑ์การวัดประสิทธิผลและผลกระทบได้ ส่งผลให้การด าเนินงานของโครงการที่ 1 ได้รับการประเมินการวัด

ประสิทธิภาพด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผนเท่านั้น ในขณะที่ ด้านสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริง

ต่อค่าใช้จ่ายตามแผนได้รับการยกเว้น นอกเหนือจากนั้น ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถประเมินการให้คะแนนตาม

หลักเกณฑ์ได้ ส่งผลให้ต้องได้คะแนนในระดับ 0 คะแนน ดังนั้น การประเมินการให้คะแนนในภาพรวม

ด าเนินการโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.37 
 

ตารางท่ี 2.37 การประเมินผลในภาพรวมของค าถาม จ-3 โครงการที่ 1 

การประเมินผลค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกจิ 

และ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร 
ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้รับ 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

1. การวัดประสิทธิภาพ 
 1.1 ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 2.00 

(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
2.00 

 1.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ขอยกเว้น 
 1.3 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 
(Process) 

0.00 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

0.00 

2. การวัดประสิทธิผล 
 2.1 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/์เป้าหมาย ตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 

0.00 
(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

0.00 

 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้
บริการ (ผลผลิต: Product) 

0.00 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

0.00 

3. การวัดผลกระทบ 
 3.1 ค่า Economics Benefit-Cost Ratio 0.00 

(คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
0.00 

4. การประเมินผลในภาพรวม 
 4.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด* 0.40 
หมายเหตุ: *ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) การวัดประสิทธิภาพ 2 ตัวช้ีวัด (ขอยกเว้น 1 ตัวช้ีวัด) 2) การวัด

ประสิทธิผล 2 ตัวช้ีวัด และ 3) การวัดผลกระทบ 1 ตัวช้ีวัด 
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     ทั้งนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวชี้วัด มีค่าเท่ากับ 0.40 คะแนน ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.99 คะแนน 

แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-3 ของโครงการที่ 1 เท่ากับ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

  4)  โครงการที่ 2: โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
   4.1) การวัดประสิทธิภาพ  

    (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

     หากพิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ของโครงการที่.2.ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน.4.มิติ.ประกอบด้วย.1..เชิงปริมาณ.2..เชิงคุณภาพ.3..เชิงเวลา.และ.

4..เชิงต้นทุน.ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 พบว่า โครงการที่ 2 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง

เปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

    (2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  

     ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตาม

แผนสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน พบว่า โครงการที่ 2 เป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตาม

ยุทธศาสตร์ประเทศ.ในปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.จึงไม่สามารถแสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

ปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ.พ.ศ..2556.จึงขอยกเว้นการประเมินการวัด

ประสิทธิภาพด้านสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

    (3)  ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ (Process)  

     หากพิจารณาด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 

(Process) จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 2 ซึ่งประเมินจากการสอบถาม พบว่า ได้คะแนนรวมเฉลี่ย

ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 2 ทั้งสิ้น 3.27 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) และเมื่อพิจารณา

คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน.ปรากฏว่า.โครงการที่ .2.ได้คะแนนในช่วง.2.51-3.50.คะแนน แสดงถึง. 

ความพึงพอใจในระดับ.“มาก” ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 

(Process) เท่ากับ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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   4.2) การวัดประสิทธิผล 

    (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย .ตามเป้าหมาย 

การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)  

     หากพิจารณาผลการประเมินในค าถามข้อ จ-1 ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัด

ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ .พ .ศ ..2557.ของโครงการที่ .2 .พบว่า.ในโครงการที่ .2.โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ปรากฏตัวชี้วัดตาม 

แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) เนื่องจาก เป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

จึงไม่สามารถแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัด 

ที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้น ส่งผลให้โครงการที่ 2 ได้ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) (ผลลัพธ์ต่ ากว่า

เป้าหมายร้อยละ 50.00 หรือไม่มีรายงานผลลัพธ์) ดังนั้น ค่าคะแนนจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ มีค่าต่ ากว่า 0.99 คะแนน 

แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-1 ของโครงการที่ 2 เท่ากับ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 

1.00 คะแนน) 
 

    (2)  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ 

(ผลผลิต: Product)  

     หากพิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้

บริการ.(ผลผลิต:.Product).จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่.2.ซึ่งประเมินจากการสอบถาม.พบว่า  

ได้คะแนนรวมเฉลี่ยทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 2 ทั้งสิ้น 3.52 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน)  

และเมื่อพิจารณาคะแนนที่ได้กับตามเกณฑ์การให้คะแนน ปรากฏว่า โครงการที่ 2 ได้คะแนนในช่วง  

3.51-4.00 คะแนน แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ.“มากที่สุด”.ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (Product) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 

   4.3)  การวัดผลกระทบ  

    (1) การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน Economics Benefit-Cost Ratio 

     (1.1)  ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย  

      1. ผลประโยชน์ทางตรง เป็นผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นในทางตรงจาก                       

การด าเนินงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 2 ที่สามารถแสดงรายการได้ในทางบัญชีและเป็นตัวเลขที่ชัดเจน                

ซึ่งหมายถึง รายได้ของกรมป่าไม้จากโครงการที่ 2 ซึ่งจากการศึกษารายละเอียดการด าเนินงาน พบว่า 
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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กิจกรรมภายใต้โครงการที่ 2 เป็นกิจกรรมการให้บริการ สนับสนุนเงินอุดหนุน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  

การวิจัย ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่กรมป่าไม้ทั้งสิ้น ดังนั้น ผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นจาก

โครงการที่ 2 เทา่กับ 0 บาท 
 

      2. ผลประโยชน์ทางอ้อม เป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในทางอ้อมจาก 

การด าเนินงานตามกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการที่ 2 ที่ไม่สามารถแสดงตัวเลขที่ชัดเจนได้

ในทางบัญชี แต่สามารถแสดงตัวเลขในเชิงนัย ได้แก่ 

       2.1. ผลประโยชน์ด้ านเศรษฐกิจระดั บบุคคล/ชุมชน .ได้ แก ่

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 2 

        2.1.1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการประหยัดต้นทุน 

การด าเนินงานด้านการจัดการไฟป่า จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการด าเนินงานกิจกรรมป้องกันไฟป่า

และควบคุมหมอกควัน พบว่า กิจกรรมหนึ่งคือการสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมป้องกัน

และควบคุมไฟป่า ทั้งสิ้น 100 เครือข่าย เครือข่ายละ 100,000 บาท เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน  

ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และ

การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านไฟป่า ซึ่งการสนับสนุนเงินอุดหนุนดังกล่าวก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุน 

การด าเนินงานด้านการจัดการไฟป่าของประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงที่เป็นเครือข่ายการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถน ามาประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการประหยัดต้นทุนการด าเนินงาน

ด้านการจัดการไฟป่า โดยด าเนินการภายใต้สมมติฐานที่ว่าเงินอุดหนุนที่กรมป่าไม้ให้การสนับสนุนเครือข่าย 

ด้านการป้องกันไฟป่าก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของเครือข่ายได้ ร้อยละ 100.00 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้ โดยส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เครือข่ายฯ ทั้งสิ้น 100 เครือข่าย เครือข่ายละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ

ทั้งสิ้น 10 ล้านบาท  
 

       2.2. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ เป็นการประเมิน 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า ซึ่งผล

จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวในข้อเท็จจริงแล้วสร้างมูลค่ามหาศาลและหากแต่ประเมินค่าได้ยากให้แก่ประเทศ 

อาทิ การลดผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจ และด้านการสร้างความสมบูรณ์และลด

ผลกระทบที่จะเกิดแก่ระบบนิเวศ โดยเฉพาะพืชและสัตว์ป่า แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านการศึกษาวิจัย การประเมินผล

ประโยชน์ดังกล่าวจึงด าเนินการเพ่ือแสดงมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับประเทศเบื้องต้นที่สามารถประเมินได้บางส่วน 
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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คือ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจ โดยปรากฏรายละเอียดการประเมิน

ดังนี้ 

        2.2.1. การประเ มิน มูลค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ

ผลกระทบมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ  จากงานวิจัยของนายปิโยรส  

ยังอยู่ดี (2555) เรื่อง “การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของ

ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” โดยเป็นการประเมินต้นทุนทาง

เศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการรักษาโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ  

ซึ่งจากการส ารวจ พบว่า ผู้ป่วยมีความเห็นว่าสาเหตุที่ส่งผลต่อโรคระบบทางเดินหายใจ ล าดับที่สอง คือ ไฟป่า

และการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม โดยสรุปว่ามูลค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการเจ็บป่วย

อันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเมื่อประเมินค่าความเป็นไปได้อย่าง

เหมาะสมและเป็นกลาง มูลค่าต้นทุนรวมค านวณได้เท่ากับ 7,347.68 ล้านบาท/ปี หรือคิดเป็น  ร้อยละ 6.55 

ของค่า GPP (Gross Provindial Product: ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด) ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 2.38 อัตราการเกิดไฟป่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 

เดือน ความถี่ (คร้ัง) พ้ืนที่เสียหาย (ไร่) พ้ืนที่เสียหาย (ตารางกิโลเมตร) 
การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มกราคม 2556 39 580 0.93 
กุมภาพันธ์ 2556 193 2,424 3.88 
มีนาคม 2556 1,449 9,221 14.75 
เมษายน 2556 500 3,478 5.56 

พฤษภาคม 2556 8 75 0.12 
สิงหาคม 2556 2 35 0.06 

รวม 2,191 15,812 25.30 
การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ธันวาคม 2556 3 25 0.04 
มกราคม 2557 38 557 0.89 

กุมภาพันธ์ 2557 186 3,137 5.01 
มีนาคม 2557 697 9,314 14.90 
เมษายน 2557 149 1,671 2.67 

พฤษภาคม 2557 15 436 0.69 
รวม 1,088 15,140 24.20 

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศ, กรมป่าไม้ 
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          ทั้งนี้ เพ่ือขจัดความคลาดเคลื่อนและเพ่ือให้การประเมิน

มูลค่าทางเศรษฐกิจตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงก าหนดสมมติฐานเพ่ือการประเมินมูลค่า ดังนี้   

1) จากข้อมูลรายงานการเกิดไฟป่า โดยกรมป่าไม้ เปรียบเทียบความถ่ีการเกิดในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 

พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เกิดไฟป่าทั้งสิ้น 2,191 ครั้ง ในขณะที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เกิดไฟป่า

ทั้งสิ้น 1,088 ครั้ง (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.36) ดังนั้น อัตราการเกิดไฟป่าลดลง ร้อยละ 50.34  

ซึ่งน าไปก าหนดข้อสมมติฐานที่ว่า ร้อยละอัตราการเกิดไฟป่าที่ลดลงเท่ากับอัตราการประหยัดต้นทุนทาง

เศรษฐศาสตร์ของการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ  

ซึ่งการประเมินนี้ เท่ากับ ร้อยละ 50.34 2) การประมาณมูลค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการเจ็บป่วย 

อันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ในภาพรวมทั้งประเทศ พิจารณาเฉพาะ 

16.จังหวัดภาคเหนือที่มีสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง.3).มูลค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ฯ.ที่น ามาค านวณมีค่า

เท่ากันทุกจังหวัด.คือ.ร้อยละ.6.55.ของค่า.GPP.(ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด).โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัดอ้างอิงจากค่า GDP (Gross Domestic Product: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ในภาพรวมทั้ง

ประเทศของปี พ.ศ. 2555 และน ามาเฉลี่ยรายจังหวัด ดังนั้น ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบมลพิษ

ทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่ประมาณการได้มีวิธีการค านวณดังนี้ 
 

 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบมลพิษทางอากาศท่ีมีต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

= 
รอ้ยละ 6.55 ของค่า 𝐺𝑃𝑃 (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด) ภาพรวมทั้งประเทศ

77 จังหวัดทั่วประเทศ
 x.16 จังหวัดภาคเหนือ x อัตราการประหยัด

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการเจ็บป่วยฯ ที่ประหยัดได ้

= 
(0.06)×9,185,904

77
 x 16 x 0.50 

= 62,936.95 ล้านบาท 
 

          ทั้งนี้ การศึกษานี้ใช้ผลการประเมินดังกล่าวปรับด้วยอัตรา

เงินเฟ้อและแสดงมูลค่าปัจจุบัน แสดงดังตารางที่ 2.39 ดังนั้น ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบมลพิษ

ทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่สามารถประหยัดได้ประมาณค่าได้ 

จากการด าเนินกิจกรรมของกรมป่าไม ้ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 66,316.03 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 2.39  การค านวณมูลค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของ

ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโดยการปรับมูลค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 

ปี 
อัตราเงินเฟ้อ 

(ร้อยละ) 

มูลค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

ของผลกระทบมลพิษทางอากาศ (ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 2555 3.00 62,936.95 

ปี พ.ศ. 2556 2.30 64,825.06 

ปี พ.ศ. 2557 1.90* 66,316.03 

ที่มา: จากการค านวณ  

หมายเหตุ: *รายงานนโยบายการเงิน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557; ข่าว ธปท. ฉบับท่ี 58/2557, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

      ทั้งนี้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นผลรวมของผลประโยชน์

ทางตรงและทางอ้อมที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถสรุปผลการประเมินและแสดงไดด้ังตารางที ่2.40 
 

ตารางท่ี 2.40 ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการที่ 2 ของกรมป่าไม้ 

ประเด็น 
มูลค่า (บาท) 

การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบมลพิษทางอากาศ
ที่มีต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ   10,000,000.00 
 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดบัประเทศ   66,316,031,549.56 

 รวม   66,326,031,549.56 

ที่มา: จากการค านวณ 
 

  (1.2) ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์  

  การศึกษาครั้งนีพิ้จารณาเฉพาะต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้นซึ่งแสดงเป็นตัวเลข

ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ได้แก่ งบประมาณของกรมป่าไม้ในโครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.จ านวน  

119.60 ล้านบาท  
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ตารางท่ี 2.41 งบประมาณของโครงการที่ 2 ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

รายการ มูลค่า (บาท) 
งบบุคลากร*   - 
งบด าเนินงาน  71,554,824.10 
งบลงทุน  38,042,855.00 
งบเงินอุดหนุน 10,000,000.00 
งบรายจ่ายอื่น  - 

รวม 119,597,679.10 
ที่มา: รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลจากระบบ GFMIS สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุ: * ไม่ปรากฏงบบุคลากร เนื่องจากข้อจ ากัดของข้อมูลที่ไม่มีการจ าแนกงบประมาณดังกล่าวตามผลผลิต/โครงการ 

ส่งผลให้งบบุคลากรทั้งหมดของกรมป่าไม้ถูกรวบรวมไว้ในผลผลิตที่ 1 เท่านั้น ซึ่งในข้อเท็จจริงมีงบบุคลากร  

ในส่วนของโครงการที่ 2 ด้วย 
              

  (1.3)  การค านวณค่า Economic Benefit-Cost Ratio  

   ข้อมูลประมาณการผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ดังที่ได้กล่าว

ข้างต้นน ามาค านวณค่า Economic.Benefit-Cost.Ratio.หรือ.สัดส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวมต่อ

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวจะแสดงถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมย่อยในการใช้ทรัพยากร                           

หรือความคุ้มค่าทางการใช้จ่ายเงิน.ซึ่งหากค่าที่ได้มีค่ามากกว่า.1.แสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า.แต่ถ้า              

ค่าท่ีได้มีค่าน้อยกว่า.1.แสดงว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า.โดยการด าเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้แสดงผล

การค านวณ Economic.Benefit-Cost.Ratio ดังนี้ 

   1. Economic.Benefit-Cost.Ratio.ค านวณจากผลประโยชน์และ

ต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย  

     1.1. ผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้น ได้แก่   

     1.1.1. รายไดข้องโครงการที่.2.ของกรมป่าไม้.พ.ศ..2557.จ านวน 

0 บาท 

    1.2. ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น ได้แก่ 

     1.2.1. งบประมาณของโครงการที่.2.ของกรมป่าไม้.พ.ศ..2557 

จ านวน 119.60 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 2.42 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางตรงของโครงการที่ 2 

ประเด็น มูลค่า (บาท) 

ผลประโยชน์ทางตรง  0.00 

ต้นทุนทางตรง  119,597,679.10 

Economic Benefit-Cost Ratio 0.00 

ที่มา: จากการค านวณ 

 

  จากตารางที่ .2.42.พบว่า.ค่า.Economic.Benefit-Cost 

Ratio ที่ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางตรงของกรมป่าไม้ เท่ากับ 0 ซึ่งแสดงถึงความไม่คุ้มค่าของการลงทุน 
 

   2. Economic.Benefit-Cost.Ratio.ค านวณจากผลประโยชน์และ

ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (ยกเว้นรายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ) ประกอบด้วย 

    2.1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ .จ านวน.10.00.ล้านบาท 

ประกอบด้วย 

     2.1.1. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน จ านวน 

10.00  ล้านบาท 
 

    2.2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 

     2.2.1. งบประมาณของโครงการที่ 2 ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2557 

จ านวน 119.60 ล้านบาท 
 

ตารางท่ี 2.43 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

(ยกเว้นรายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ) ของโครงการที่ 2 

ประเด็น มูลค่า (บาท) 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร ์  10,000,000.00 

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์  119,597,679.10 
Economic B/C Ratio 0.08 

ที่มา: จากการค านวณ 

 

 จ า ก ต า ร า ง ที่ . 2.43. พ บ ว่ า . ค่ า . Economic.Benefit-Cost.Ratio  

ที่ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ยกเว้น รายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ 

เท่ากับ 0.08 หมายความว่า งบประมาณทุกๆ 1 บาทของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 2 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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2-80       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ของกรมป่าไม้ ซึ่งพิจารณาผลประโยชน์จากรายได้ของกรมป่าไม้ รวมกับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล/

ชุมชน ผลประโยชน์ที่ได้รับมีมูลค่าต่ ากว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย 92 สตางค ์ซึ่งแสดงถึงความไม่คุ้มค่าของการลงทุน 
 

  3. Economic.Benefit-Cost.Ratio.ค านวณจากผลประโยชน์และ

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

   การค านวณโดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับกรณีที่ 2. การค านวณจาก

ผลประโยชน์และต้นทุนเศรษฐศาสตร์ (ยกเว้น รายการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ) แต่เพ่ิม

มูลค่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศในการค านวณ ประกอบด้วย 

    3.1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ .จ านวน.66,326.03.ล้านบาท 

ประกอบด้วย 

     3.1.1. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล/ชุมชน จ านวน 

10.00  ล้านบาท 

     3.1.2. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ จ านวน  

66,316.03  ล้านบาท ประกอบด้วย                     

      - การประเมินมูลค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ

ผลกระทบมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ จ านวน 66,316.03  ล้านบาท  
 

    3.2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 

     3.2.1. งบประมาณของโครงการที่ 2 ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2557 

จ านวน 119.60 ล้านบาท 
 

ตารางท่ี 2.44 Economic Benefit-Cost Ratio ค านวณจากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ

โครงการที่ 2 

ประเด็น มูลค่า (บาท) 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร ์  66,326,031,549.56 

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์  119,597,679.10 
Economic Benefit-Cost Ratio 554.58 

ที่มา: จากการค านวณ 
 

 จากตารางที่ .2.44.แสดงผลการค านวณ.Economic.Benefit-Cost 

Ratio พบว่า.มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศจากโครงการที่.2.ค่า.Economic 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            2-81  

Benefit-Cost.Ratio.สูงมากถึง.554.58.หมายความว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่าต้นทุน.554.58.เท่า.ดังนั้น  

หากพิจารณาผลประโยชน์และต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่ 2 ของกรมป่าไม้  

ในมุมมองที่รอบด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงคุณค่า ผลกระทบระดับชุมชนและ

ระดับประเทศ การสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐแก่กรมป่าไม้ในโครงการที่ 2 ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง 

อีกทั้งภาครัฐควรพิจารณาการเพ่ิมวงเงินงบประมาณ เพ่ือขยายการสนับสนุนเครือข่ายการป้องกันไฟป่าให้

ครอบคลุมพ้ืนที่ได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ภาระงานด้านการป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ได้มอบโอนภารกิจให้อยู่ภายใต้

ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น หากการสนับสนุนเงินอุดหนุนดังกล่าวสามารถด าเนินการได้อย่าง

ต่อเนื่องจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการด าเนินงานให้แก่เครือข่ายด้านไฟป่าของกรมป่าไม้ต่อไป นอกจากนั้น 

งานด้านการวิจัย พบว่า มีการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนางานป่าไม้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ซึ่ง

การวัดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกระท าได้ยาก หากแท้จริงแล้วเกิดผลประโยชน์จากงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์มากมาย 
 

  ดังนั้น.ตามเกณฑ์การวัดผลกระทบ .ก าหนดให้ประเมินการให้คะแนนจากค่า .Economics 

Benefit-Cost.Ratio.ซึ่งในโครงการที.่2.หากพิจารณาผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์รวมในทุกกรณีจะสามารถ

ค านวณค่า.Economic.Benefit-Cost.Ratio.เท่ากับ.554.58.ซึ่งมีค่ามากกว่า.1.แสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 

ส่งผลให้การประเมินผลกระทบของโครงการที่ 2 เท่ากับ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

   4.4) การประเมินผลในภาพรวม  

     จากรูปแบบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลของค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-5) 

ตามกรอบแนวคิดการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(สศช.).ซึ่งจ าแนกการประเมินเป็น.3.ส่วน.ประกอบด้วย 

1) เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ 3 ตัวชี้วัด (ขอยกเว้น 1 ตัวชี้วัด) 2) เกณฑ์การวัดประสิทธิผล 2 ตัวชี้วัด และ  

3) เกณฑ์การวัดผลกระทบ 1 ตัวชี้วัด ดังนั้น ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลในภาพรวมเพ่ือตอบค าถามข้อ 

จ-3 ด าเนินการโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินสามารถแสดงดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.45 การประเมินผลในภาพรวมของค าถาม จ-3 โครงการที่ 2 

การประเมินผลค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกจิ 

และ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร 
ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้รับ 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

1. การวัดประสิทธิภาพ 
 1.1 ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 2.75 

(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
2.75 

 1.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ขอยกเว้น 
 1.3 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 
(Process) 

3.27 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

2.00 

2. การวัดประสิทธิผล 
 2.1 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/์เป้าหมาย ตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 

0.00 
(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

0.00 

 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้
บริการ (ผลผลิต: Product) 

3.52 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

3.00 

3. การวัดผลกระทบ 
 3.1 ค่า Economics Benefit-Cost Ratio 1.00 

(คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
3.00 

4. การประเมินผลในภาพรวม 
 4.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด* 2.15 
หมายเหตุ: *คา่คะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) การวัดประสิทธิภาพ 2 ตัวช้ีวัด (ขอยกเว้น 1 ตัวช้ีวัด) 2) การวัด

ประสิทธิผล 2 ตัวช้ีวัด และ 3) การวัดผลกระทบ 1 ตัวช้ีวัด 
 

     ทั้งนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวชี้วัด มีค่าเท่ากับ 2.15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 2.00-2.99 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-3 ของโครงการที่ 2 

เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

2.4  ค าถาม .จ-4.หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ  

และหน่วยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม่ อย่างไร  

 2.4.1  กรอบแนวคิดในการเปรียบเทียบ  

  การประเมินผลโครงการโดยการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และ

หน่วยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน เป็นประเด็นหนึ่งในรูปแบบการประเมินระบบ Program 

Assessment Rating Tool (PART) ซึ่งได้รับแนวคิดมาจากการประเมินผลโครงการในระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            2-83  

  1)  การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ ซึ่งเน้น

ผลผลิตของหน่วยงานที่สัมพันธ์กับกระบวนการจัดท ากิจกรรมและทรัพยากรน าเข้า 

  2)  การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล ซึ่งเน้นผลลัพธ์

ของหน่วยงานที่สัมพันธ์กับผลผลิตของหน่วยงาน  

  3)  การประเมินผลกระทบ .(Impact.Evaluation).ซึ่งเน้นว่าผลลัพธ์ของหน่วยงานได้ช่วย

ตอบสนองความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติมากน้อยเพียงใด  
 

  ทั้งนี ้การเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอ่ืนที่

มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน.เป็นการประเมินผลโครงการเพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานภายใต้แผนงาน 

ของหน่วยงานปรากฏผลที่พึงประสงค์มากกว่าแผนงานที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน 

ที่มีการด าเนินงานคล้ายคลึงกันหรือไม่  
 

 2.4.2  วิธีการและข้ันตอนในการเปรียบเทียบ  

  1)  ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กฎกระทรวง แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน  

  2)  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบการด าเนินงาน  

  3)  รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 2.4.3  ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การเปรียบเทียบ  

  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และหน่วยงาน

เอกชนอ่ืนที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาว่าการด าเนินงาน 

“เหมือน” หรือ “ไม่เหมือน” หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นหรือไม่ โดยการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้  

  1)  หลักการหรือวัตถุประสงค์  

  2)  ศักยภาพในการปฏิบัติงาน   

  3)  ผลการด าเนินงาน 
 

 2.4.4  การประเมินผลจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ  

  จากการพิจารณาข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งประกอบด้วย 1) พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม.พ.ศ..2545.2).พระราชกฤษฎีกา.โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 3) พระราชกฤษฎีกา โอนกรมป่าไม้ กระทรวง
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เกษตรและสหกรณ ์ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่

และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.พ.ศ..2546.4).แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้.พ.ศ..2555-2558.สามารถ

สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้  
 

  1)  ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ  

   ตามผลผลิตที ่1 “พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไม้ 

ไม่มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เนื่องจาก กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักตามที่

ระบุในพระราชบัญญัติ เลื่อยโซ่ยนต์ .พ .ศ ..2545.พระราชบัญญัติสวนป่า .พ .ศ ..2535.พระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ .พ.ศ..2507.และพระราชบัญญัติป่าไม้ .พุทธศักราช .2484.โดยมีภารกิจอนุรักษ์ .สงวน  

คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม ท านุบ ารุงป่า และด าเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การท าไม้ การเก็บหา 

ของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอ่ืนเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น .โดยจ าแนกเป็น.7.ภารกิจส าคัญ.ประกอบด้วย.1).การป้องกันรักษาป่า  

2).การจัดการที่ดินป่าไม้.3).การฟ้ืนฟูและส่งเสริมการปลูกป่า.4).การส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ  

5).การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน .ป่าในเมือง.วนเกษตร.และอ่ืนๆ  

6) พัฒนาการอนุญาตและการบริการ และ 7) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และ 

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการก าหนดมาตรฐานและการรับรอง  

   ดังนั้น ภารกิจของกรมป่าไม้ตามผลผลิตที่ 1 จึงไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืนได้ จึงขอ

ยกเว้นการค านวณคะแนน  
 

  2)  ผลผลิตที ่2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้  

   หากพิจารณาการจัดตั้ง และการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามการประเมินผลในผลผลิตที่ 1 

ประกอบกับการด าเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ในผลผลิตที่ 2 ด้านองค์ความรู้

และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ จึงเป็นการด าเนินงานที่มีจุดประสงค์และขอบเขต 

รวมถึงพ้ืนที่การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ก าหนด แม้ว่าผลผลิตองค์ความรู้และฐานข้อมูล 

ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ .ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษา.วิจัย.และถ่ายทอด.พร้อมทั้งจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ระดับประเทศ ซึ่งมีหลากหลายหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกัน

ในเป้าหมายกระทรวง “ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถิ่น” แต่ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ของการด าเนินงาน ระบบนิเวศ และลักษณะการพ่ึงพา และอยู่
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อาศัยของประชาชนร่วมกับป่ามีความแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลการศึกษา วิจัย รวมถึงการถ่ายทอด 

และการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในท้องถิ่นแตกต่างกัน  

   ดังนั้น .ภารกิจของกรมป่าไม้ตามผลผลิตที่ .2.จึงไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืนได้  

จึงขอยกเว้นการค านวณคะแนน 
 

  3)  โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

   โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นโครงการภายใต้โครงการส าคัญ (Flagship Project) ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

ของกรมป่าไม้ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งโครงการที่ 1 ดังกล่าว ด าเนินการตามแนวทาง 

การด าเนินการในยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 

ภายใต้หัวข้อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ า.ในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน .เพ่ือ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน  

   ทั้งนี ้โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน .มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วน .ผู้ประกอบการ .และบุคลากร 

ในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลพิษ .และการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.และประเทศภูมิภาคอาเซียนมีฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.โดยภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการย่อยที่ด าเนินการ

เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์.ซึ่งภายใต้โครงการที่.1.หากพิจารณาตามตัวชี้วัดผลผลิต .พบว่า 

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นด้านระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับรองการป่าไม้ และการบริการงานรับรองการป่าไม้ ซึ่ง

เป็นไปตามภารกิจตามพระราชบัญญัติต่างๆ .โดยเฉพาะงานด้านการอนุญาตที่กรมป่าไม้มีความรับผิดชอบ

ด าเนินการ  

   ดังนั้น.ภารกิจของกรมป่าไม้ตามโครงการที่ .1.จึงไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืนได้  

จึงขอยกเว้นการค านวณคะแนน  
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  4)  โครงการที่.2.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

   โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ.เป็นโครงการภายใต้โครงการส าคัญ.(Flagship.Project).ตามยุทธศาสตร์ประเทศของกรมป่าไม้ที่

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 

เช่นเดียวกับโครงการที่.1.แต่ด าเนินการภายใต้หัวข้อ.การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ.ในประเด็นการป้องกัน

ผลกระทบและปรับตัว .(Mitigation.and.Adaptation).ด้ านการปรับตั ว .(Adaption).ต่อผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

   ทั้งนี ้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือการเตรียมความพร้อมรับมือ และป้องกันผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ .โดยภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการย่อย .ได้แก่ 

โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ .ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือได้แนวทางในการก าหนด 

ทิศทางการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าที่สามารถตอบสนองการปรับตัวด้านป่าไม้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ  

   ดังนั้น.ภารกิจของกรมป่าไม้ตามโครงการที่ .2.จึงไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืนได้  

จึงขอยกเว้นการค านวณคะแนน  
 

2.5  ค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับ

ผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร  

 การประเมินในระดับผลผลิตเป็นการประเมินผลการด าเนินงานของผลผลิต/โครงการใน .4.มิติ  

โดยการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่ได้กับเป้าหมายผลผลิตประจ าปี.และการประเมินในระดับผลลัพธ์  

ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน.ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2558)  
 

 2.5.1  กรอบแนวคิดในการประเมินผล  

  1)  การประเมินผลผลิต (Output Evaluation)  

   ผลผลิต.(Output).หมายถึง .ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม .ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต 

(Product) หรือการให้บริการ (Service) เช่น การด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้บริการแก่ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน ซึ่งการประเมินความส าเร็จในส่วนของผลผลิตจะวัดความส าเร็จที่ประกอบด้วย  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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   - มิติปริมาณ.หมายถึง.การวัดจากปริมาณผลผลิตที่แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิต

ทีก่ าหนดเป็นเป้าหมาย  

   - มิติคุณภาพ หมายถึง การวัดการใช้ประโยชน์/การรับบริการตามผลผลิต/โครงการ  

   - มิติเวลา หมายถึง การวัดจากเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิตเปรียบเทียบกับเวลาที่

ก าหนดเป็นเป้าหมาย  

   - มิติต้นทุน หมายถึง การวัดจากงบประมาณที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิตเปรียบเทียบกับ

งบประมาณท่ีก าหนดเป็นเป้าหมาย 

   ทั้งนี้ เพ่ือให้การประเมินผลโดยผู้ประเมินอิสระสะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น 

จึงพิจารณาเพ่ิมเติมการประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิต (Product) เพ่ือการตอบค าถามข้อ จ-5 ร่วม

ด้วย คือ  

   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ.(ผลผลิต:.Product) 

ประเมินจากการสอบถามและประเมินผล โดยก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้  

   - 3.51-4.00 แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด”  = 3.00 คะแนน  

   - 2.51-3.50 แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มาก”  = 2.00 คะแนน  

   - 1.51-2.50 แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “น้อย”  = 1.00 คะแนน  

   - 1.00-1.50 แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “น้อยมาก”  = 0.00 คะแนน  
 

  2)  การประเมินผลลัพธ์.(Outcome.Evaluation).เป็นการวัดประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

ซึ่งเป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจ .(เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน).ว่ามี 

ความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม ่ซึ่งด าเนินการตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการให้บริการ 

ของหน่วยงานจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ ประกอบกับการประเมินผลลัพธ์ตามเกณฑ์ของที่ปรึกษา ดังนี้  

   การประเมินผลลัพธ์.(Outcome.Evaluation).เป็นการวัดประสิทธิผลของการด าเนินงาน  

ซึ่งเป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดหรือไม ่การประเมินผลลัพธ์สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้  

   (1) ผลจากการประเมินวัตถุประสงค์.(Context.Evaluation).ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบผลผลิต

ที่ได้จากการด าเนินงานกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

   (2) ผลจากความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ (Satisfaction Evaluation) ด้าน

กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิต (Product)  โดยใช้ เกณฑ์การวัดความส าเร็จของ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

2-88       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

การด าเนินงานจากการตอบแบบสอบถามเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Criteria) โดย

ก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้  

    - 3.51-4.00 แสดงถึง ประสิทธิผลในระดับ “มากท่ีสุด”  = 3.00 คะแนน  

    - 2.51-3.50 แสดงถึง ประสิทธิผลในระดับ “มาก”  = 2.00 คะแนน  

    - 1.51-2.50 แสดงถึง ประสิทธิผลในระดับ “น้อย”  = 1.00 คะแนน  

    - 1.00-1.50 แสดงถึง ประสิทธิผลในระดับ “น้อยมาก”  = 0.00 คะแนน  

   ทั้งนี้.การพิจารณาค่าความพึงพอใจจะพิจารณาโดยการค านวณคะแนนเฉลี่ยจากผู้ที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องต่อการด าเนินกิจกรรม.ซึ่งจ าแนกเป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการ .โดยก าหนดรายละเอียด 

ค่าน้ าหนักของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นการประเมิน ดังตารางที ่2.46 
 

ตารางท่ี 2.46 ค่าถ่วงน้ าหนักของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

ประเด็น 
ผู้ให้บริการ 

ผู้รับบริการ รวม บุคลากร 
ระดับผู้บริหาร 

บุคลากร 
ระดับผู้ปฏิบัติการ 

รวม 
ผู้ให้บริการ 

1. วัตถุประสงค ์(Context: C)  40 40 80 20 100 
2. กระบวนการด าเนินงาน (Process: P)  30 50 80 20 100 
3. ผลผลิต (Product: P)  25 25 50 50 100 

 

 2.5.2  วิธีการและข้ันตอนในการประเมินผล  

   ประเด็นด้านวิธีการและขั้นตอนในการประเมินผลเพ่ือการตอบค าถาม จ-5 ผลการประเมินจาก 

ผู้ประเมินอิสระ.แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ .หรือไม่.อย่างไร 

ด าเนินการตาม 4 ขั้นตอน ดังนี้  

   1)  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ .ได้แก่.รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การให้บริการ.ผลผลิต/โครงการที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตตามแผนปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ .เพ่ือใช้ประเมิน  

การบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิต .พร้อมทั้งการบรรลุผลส าเร็จในระดับผลลัพธ์.ตามตัวชี้วัดเป้าหมาย  

การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)  

   2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพ่ือประเมินด้านผลผลิต .จากความพึงพอใจ .และเพ่ือ 

การประเมินผลลัพธ์จากการประเมินวัตถุประสงค์และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ   

จากการสอบถาม  

   3)  สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์และตัวชี้วัดทีก่ าหนดไว้  

   4)  รายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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 2.5.3  ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผล  

   จากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ .ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557 

พบว่า การด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทาง 

ของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ .(Performance 

Assessment Rating Tool: PART) ก าหนดให้ด าเนินการทั้งสิ้น 2 ผลผลิต 2 โครงการ ภายใต้ 3 แผนงาน 

ทั้งนี ้ประกอบด้วย 1) ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ (ภายใต้แผนงานที่ 1 อนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ) 2) ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (ภายใต้แผนงานที่ 1 

อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ).3).โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ภายใต้แผนงานที่ 2 รองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน).และ.4).โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ.(ภายใต้แผนงานที่.3.ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ )  

ซึ่งภายใต้แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปรากฏตัวชี้วัดที่สามารถจ าแนกได้ดังนี ้ 

   1)  ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับผลผลิต  

     การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับผลผลิต ด าเนินการประเมินผลใน 4 มิติ 

ประกอบด้วย 1) มิติเชิงปริมาณ 2) มิติเชิงคุณภาพ 3) มิติเชิงเวลา และ 4) มิติเชิงต้นทุน ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด

ในรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ .ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ซึ่งรายละเอียด

จ าแนกตามผลผลิต/โครงการได้ดังนี้  

    1.1) ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้  

      (1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ พ้ืนที่ป่าได้รับการบริหารจัดการ (ล้านไร่)  

      (2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ พ้ืนที่ป่าได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ทีก่ าหนด (ร้อยละ)  

      (3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ พ้ืนที่ป่าได้รับการบริหารจัดการตามเวลาที่ก าหนด (เดือน)  

      (4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.คือ.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพ้ืนที่อยู่ในวงเงินที่ก าหนด 

(ล้านบาท)  

    1.2)  ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย 

5 ตัวชี้วัด ดังนี้  

      (1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.2.ตัวชี้วัด.คือ.1..องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ .(เรื่อง).และ  

2. ฐานข้อมูลความหลาหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ (แห่ง)  

      (2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ .คือ.องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลาย  

ทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่ก าหนด (ด้าน)  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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      (3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา.คือ.พ้ืนที่ป่าไม้ที่สนับสนุนงานวิจัยได้รับการบ ารุงเป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด (เดือน)  

      (4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและ

ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ในวงเงินที่ก าหนด (ล้านบาท)  
 

    1.3)  โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้  

      (1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับรองการป่าไม้ (ระบบ) 

      (2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ ตาม

หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด (ร้อยละ)  

      (3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา.คือ.ระยะเวลาความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าหนด (เดือน)  

      (4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.คือ.ค่าใช้จ่ายความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในวงเงินที่ก าหนด (ล้านบาท)  
 

    1.4) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อรองรับ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้  

      (1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.คือ.จ านวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (เครือข่าย)  

      (2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ มีการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานป่าไม้เพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (ร้อยละ)  

      (3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา .คือ .ระยะเวลาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก าหนด (เดือน)  

      (4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน .คือ.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในวงเงินที่ก าหนด (ล้านบาท)  
 

    ทั้งนี้.ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลในรูปแบบการให้คะแนนส าหรับทุกผลผลิต/โครงการที่

ด าเนินการประเมินผล ดังนี้  

    - ผลผลิตสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย     = 3.00 คะแนน  

    - ผลผลิตใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00   = 2.00 คะแนน  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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    - ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00   = 1.00 คะแนน  

    - ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.00 หรือไม่มีรายงานผลผลิต  = 0.00 คะแนน  

    อนึ่ง.การค านวณคะแนนการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับผลผลิตของ

ผลผลิต/โครงการ.ด าเนินการโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดผลผลิตทั้ง.4.มิติ.ของผลผลิต/โครงการ  

เพ่ือค านวณค่าเฉลี่ยร่วมกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ.(ผลผลิต: Product).

ดังนั้น.ผลคะแนนเป็นไปในรูปแบบค่าคะแนนค่าหนึ่งเท่านั้น เพ่ือน าไปใช้ค านวณค่าผลการประเมินผลส าเร็จ

ของการด าเนินงานในภาพรวม 
 

   2)  ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์  

    การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์.ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในรายงาน  

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ซึ่งรายละเอียดจ าแนกตาม

ผลผลิต/โครงการได้ดังนี้  

    2.1) ผลผลิตที.่1.พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ.ประกอบด้วย.2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์.ได้แก่ 

1..พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์ .(ล้านไร่).และ.2..พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟู  

ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด (ร้อยละ)  

    2.2) ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย 

3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. องค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ (เรื่อง) 2. ฐานข้อมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้.(แห่ง).3..องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่  

ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่ก าหนด (ด้าน)  

    2.3) โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. จ านวนระบบสารสนเทศ

เพ่ืองานรับรองการป่าไม้ (ระบบ) และ 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด (ร้อยละ)  

    2.4) โครงการที่.2.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ .ประกอบด้วย .2.ตัวชี้วัด .ได้แก่ .1..จ านวนเครือข่ายป่าไม้ 

ในการป้องกันการเกิดไฟป่าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (เครือข่าย) และ 2. เครือข่ายป่าไม้ 

มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (ร้อยละ)  
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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    ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลในรูปแบบการให้คะแนนส าหรับทุกผลผลิต/โครงการที่

ด าเนินการประเมินผล ดังนี้  

    - ผลลัพธ์สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย     = 3.00 คะแนน  

    - ผลลัพธ์ใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00   = 2.00 คะแนน  

    - ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00   = 1.00 คะแนน  

    - ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.00 หรือไม่มีรายงานผลลัพธ์  = 0.00 คะแนน  
 

    อนึ่ง.การค านวณคะแนนการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ของ

ผลผลิต/โครงการ.ด าเนินการโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งหมดของผลผลิต/โครงการเพ่ือ

ค านวณค่าเฉลี่ยร่วมกับการประเมินผลลัพธ์โดยตัวชี้วัดของผู้ประเมินอิสระ ดังนั้นผลคะแนนเป็นไปในรูปแบบ

ค่าคะแนนค่าหนึ่งเท่านั้น.เพ่ือน าไปใช้ค านวณค่าผลการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม  
 

   3)  ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม  

    จากรูปแบบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลของค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมิน

อิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร ตามกรอบแนวคิด

ที่ก าหนดขึ้น ด าเนินการภายใต้การประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ โดยจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ซึ่งปรากฏจ านวนตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน.ดังนั้น.ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลในภาพรวมเพ่ือตอบค าถาม 

ข้อ จ-5.ด าเนินการโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ทั้งหมดจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

จากค่าคะแนนทีก่ าหนดขึ้น ดังนี้  

    ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ทั้งหมด .มีค่าเท่ากับ.3.00.คะแนน.แสดงถึง  

ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-5 ได้คะแนน เท่ากับ 1.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  

    ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ทั้งหมด มีค่าระหว่าง 2.00-2.99 คะแนน แสดงถึง 

ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-5 ได้คะแนน เท่ากับ 0.67 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  

    ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ทั้งหมด.มีค่าระหว่าง.1.00-1.99.คะแนน แสดงถึง 

ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-5 ได้คะแนน เท่ากับ 0.33 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  

    ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ทั้งหมด .มีค่าต่ ากว่า.0.99.คะแนน.แสดงถึง  

ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-5 ได้คะแนน เท่ากับ 0.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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 ดังนั้น.จากการส ารวจข้อมูลภาคสนามทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลตามผลผลิตและ

โครงการ พบว่า ในค าถามข้อ จ-5 หากพิจารณาตามกรอบแนวคิด วิธีการและขั้นตอนในการประเมินผล และ

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมนิสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

 3.5.4 การประเมินผลจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

   1)  ผลผลิตที่ 1: พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ   

   1.1) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 

    (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

     หากพิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ของผลผลิตที่.1.ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา และ 

4..เชิงต้นทุน.ตามผลการประเมิน.ข้อ.จ-2.พบว่า.ผลผลิตที่ .1.ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง

เปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

    (2) การประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิต (Product) 

     หากพิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้

บริการ.(ผลผลิต:.Product).จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ .1.ซึ่งประเมินจากการสอบถาม.พบว่า  

ได้คะแนนรวมเฉลี่ยทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 1 ทั้งสิ้น 3.57 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน)  

และเมื่อพิจารณาคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ปรากฏว่า ผลผลิตที่ 1 ได้คะแนนในช่วง 3.51-4.00 คะแนน  

แสดงถึง.ความพึงพอใจในระดับ.“มากที่สุด”.ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

ผลผลิต (Product) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 

   1.2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 

    (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมาย 

การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 

     หากพิจารณาผลการประเมินในค าถามข้อ จ-1 ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัด

ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 1 ซึ่งจะพิจารณาเพียงตัวชี้วัดพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและ

พัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์.เท่านั้น.เนื่องจากตัวชี้วัดพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนด.ไม่ได้มี

เป้าหมายก าหนดในแผนกลยุทธ์.เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบการให้คะแนน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ผลปรากฏว่า ผลผลิตที่ 1 ได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) (ผลลัพธ์ใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ.25.00).เนื่องจาก .ผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ .ประจ าปี

งบประมาณ.พ.ศ..2557.ด าเนินการได้.73.70.ล้านไร่ .คิดเป็น.ร้อยละ.94.25.เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน.(ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) 

    (2) การประเมินวัตถุประสงค์ (Context Evaluation) 

     การประเมินวัตถุประสงค์เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกับ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์การถ่วงน้ าหนักที่ก าหนดตาม

หลักเกณฑ์ข้างต้นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการในสัดส่วน ผู้บริหาร:ผู้ปฏิบัติงาน:ผู้รับบริการ คือ 40:40:20 

ซึ่งเมื่อพิจารณาค านวณคะแนนที่ได้ตามหลักเกณฑ์ พบว่า ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

ผลผลิตที่ 1 ได้รับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 3.58 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) และเมื่อ

พิจารณาคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ปรากฏว่า ผลผลิตที่ 1 ได้คะแนนในช่วง 3.51-4.00 คะแนน

แสดงถึง ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับ “มากที่สุด”ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนการประเมินด้านความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค ์เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

    (3) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องท่ีมีต่อโครงการ (Satisfaction Evaluation) 

     หากพิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องที่ มี ต่ อ โครงการ 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน.(Process).และผลผลิต.(Product).จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ .1  

ซึ่งประเมินจากการสอบถาม.พบว่า.ได้คะแนนรวมเฉลี่ยทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ .1.ทั้งสิ้น  

3.41.คะแนน.(จากคะแนนเต็ม.4.00 คะแนน).และเม่ือพิจารณาคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน.ปรากฏว่า 

ผลผลิตที่.1.ได้คะแนนในช่วง.2.51-3.50.คะแนน.แสดงถึง.ความพึงพอใจในระดับ.“มาก”.ซึ่งส่งผลให้ได้รับ

คะแนนด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการด าเนินงาน.(Process).และผลผลิต.(Product) 

เท่ากับ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 

   1.3) การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 

    จากรูปแบบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลของค าถาม .จ-5.ผลการประเมินจาก 

ผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร  

ซึ่งจ าแนกการประเมินเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 2 ตัวชี้วัด 

และ 2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 3 ตัวชี้วัด ดังนั้น ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล 

ในภาพรวมเพ่ือตอบค าถามข้อ.จ-5.ด าเนินการโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดทั้งสิ้น.5.ตัวชี้วัด.ซึ่งผล 

การประเมินสามารถแสดงดังนี ้



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ตารางท่ี 2.47 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมของค าถาม จ-5 ผลผลิตที่ 1 

การประเมินผลค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร 

ผลการประเมิน 
คะแนนที่ได้รับ 

(คะแนนเต็ม 3.00) 
1. การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 
 1.1 ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 2.75 

(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
2.75 

 1.2 การประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิต (Product) 3.57 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

3.00 

2. การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 
 2.1 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/์เป้าหมาย ตามเป้าหมาย 
การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 

2.00 
(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

2.00 

 2.2 การประเมินวัตถุประสงค์ (Context Evaluation) 3.58 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

3.00 

 2.3 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ (Satisfaction Evaluation) 3.41 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

2.00 

3. การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 
 3.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิต และการประเมินผลลัพธ์ 2.55 
หมายเหตุ: ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 2 ตัวช้ีวัด และ  

2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 3 ตัวช้ีวัด  
 

     ทั้งนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวชี้วัด มีค่าเท่ากับ 2.55 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 

2.00-2.99 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-5 ของผลผลิตที่ 1 เท่ากับ 0.67 คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

  2)  ผลผลิตที่ 2: องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 

   2.1) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 

    (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

     หากพิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 2 ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา และ 

4. เชิงต้นทุน ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 พบว่า ผลผลิตที่ 2 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง

เปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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    (2) การประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิต (Product) 

     หากพิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้

บริการ.(ผลผลิต:.Product).จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ .2.ซึ่งประเมินจากการสอบถาม.พบว่า  

ได้คะแนนรวมเฉลี่ยทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 2 ทั้งสิ้น 3.93 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

และเมื่อพิจารณาคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ปรากฏว่า ผลผลิตที่ 2 ได้คะแนนในช่วง 3.51-4.00 คะแนน 

แสดงถึง.ความพึงพอใจในระดับ.“มากที่สุด”.ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

ผลผลิต (Product) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 

   2.2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 

    (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมาย 

การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 

     หากพิจารณาผลการประเมินในค าถามข้อ จ-1 ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัด

ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ของผลผลิตที่.2.ซึ่งจะพิจารณาเพียงตัวชี้วัดองค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่ก าหนดเท่านั้น เนื่องจาก 

ตัวชี้วัดองค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ และตัวชี้วัดฐานข้อมูลความหลากหลาย  

ทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ ไม่ได้มีเป้าหมายก าหนดในแผนกลยุทธ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผล  

ที่อยู่ในรูปแบบการให้คะแนนผลปรากฏว่า ผลผลิตที่ 2 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

(ผลลัพธ์สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย) เนื่องจากผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด าเนินการได้ 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเปรียบเทียบ

กับตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555 -2558) ดังนั้น 

ค่าคะแนนจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

    (2) การประเมินวัตถุประสงค์ (Context Evaluation) 

     การประเมินวัตถุประสงค์เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกับ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์การถ่วงน้ าหนักที่ก าหนดตาม

หลักเกณฑ์ข้างต้นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการในสัดส่วน ผู้บริหาร:ผู้ปฏิบัติงาน:ผู้รับบริการ คือ 40:40:20 

ซึ่งเมื่อพิจารณาค านวณคะแนนที่ได้ตามหลักเกณฑ์ พบว่า ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

ผลผลิตที่ 2 ได้รับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 3.73 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) และเมื่อ

พิจารณาคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ปรากฏว่า ผลผลิตที่ 2 ได้คะแนนในช่วง 3.51-4.00 คะแนน  

แสดงถึง ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับ “มากที่สุด”ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนการประเมินด้านความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            2-97  

    (3) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องท่ีมีต่อโครงการ (Satisfaction Evaluation) 

     หากพิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องที่ มี ต่ อ โครงการ 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน.(Process).และผลผลิต.(Product).จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่.2  

ซึ่งประเมินจากการสอบถาม.พบว่า.ได้คะแนนรวมเฉลี่ยทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ .2.ทั้งสิ้น  

3.75.คะแนน.(จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) และเมื่อพิจารณาคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน.ปรากฏว่า. 

ผลผลิตที่.2.ได้คะแนนในช่วง.3.51-4.00.คะแนน.แสดงถึง.ความพึงพอใจในระดับ.“มากที่สุด”.ซึ่งส่งผลให้ 

ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการด าเนินงาน.(Process).และผลผลิต.(Product) 

เทา่กับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 

   2.3) การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 

    จากรูปแบบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลของค าถาม .จ-5.ผลการประเมินจาก 

ผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร   

ซึ่งจ าแนกการประเมินเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 2 ตัวชี้วัด 

และ 2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 3 ตัวชี้วัด ดังนั้น ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล 

ในภาพรวมเพ่ือตอบค าถามข้อ .จ-5 .ด าเนินการโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้ วัดทั้ งสิ้น .5 .ตัวชี้วัด  

ซึ่งผลการประเมินสามารถแสดงดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.48 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมของค าถาม จ-5 ผลผลิตที่ 2 

การประเมินผลค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร 

ผลการประเมิน 
คะแนนที่ได้รับ 

(คะแนนเต็ม 3.00) 
1. การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 
 1.1 ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 2.75 

(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
2.75 

 1.2 การประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิต (Product) 3.93 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

3.00 

2. การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 
 2.1 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/์เป้าหมาย ตามเป้าหมาย 
การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 

3.00 
(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

3.00 

 2.2 การประเมินวัตถุประสงค์ (Context Evaluation) 3.73 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

3.00 

 2.3 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ (Satisfaction Evaluation) 3.75 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

3.00 

3. การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 
 3.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิต และการประเมินผลลัพธ์ 2.95 
หมายเหตุ: ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 2 ตัวช้ีวัด และ  

2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 3 ตัวช้ีวัด  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

2-98       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

     ทั้งนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวชี้วัด มีค่าเท่ากับ 2.95 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 2.00-2.99 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ -5 ของผลผลิตที่ 2 

เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

  3)  โครงการที่.1:.โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

   จากการประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานของกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้แก่ 

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน.EU-Flegt.และ.AEC.พบว่า.การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจากข้อจ ากัดหลากหลายด้าน เช่น 

การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจการด าเนินกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ตามตัวชี้วัดด้านระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับรองการป่าไม้ที่ต้องเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้การประเมินผลผลิต และ

ผลลัพธ์ ซึ่งต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับผลผลิต/โครงการอ่ืนๆ ไม่สามารถ

ด าเนินการได้เช่นกัน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการส ารวจข้อมูลผู้รับบริการที่ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ

ดังกล่าว ดังนั้น การรายงานการประเมินผลของค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็น

ว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์.หรือไม.่อย่างไร.ที่ปรึกษาจะประเมินเฉพาะหลักเกณฑ์

ที่สามารถประเมินผลได้ .ซึ่งได้แก่ .1).การประเมินผลผลิต.1.ด้าน.คือ.ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง

เปรียบเทียบกับแผน.และ.2).การประเมินผลลัพธ์.1.ด้าน.คือ.ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/

เป้าหมาย ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) เท่านั้น 

   3.1) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 

    (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

     หากพิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 1 ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา และ 

4. เชิงต้นทุน ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 พบว่า โครงการที่ 1 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง

เปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            2-99  

   3.2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 

    (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมาย 

การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 

     โครงการที่  1 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ปรากฏตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ 

(พ.ศ. 2555-2558) เนื่องจาก เป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ประเทศ จึงไม่สามารถแสดง

ความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้น 

เมื่อไม่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามรายงานผล  

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 ของโครงการที่ 1 ส่งผลให้

โครงการที่ 1 ได้ 0 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) (ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.00 หรือไม่มี

รายงานผลลัพธ์) ดังนั้น ค่าคะแนนจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ มีค่าต่ ากว่า 0.99 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมิน

ผลลัพธ์ของโครงการที่ 1 เท่ากับ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

   3.3) การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 

    จากรูปแบบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลของค าถาม .จ-5.ผลการประเมินจาก 

ผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร   

ซึ่งโครงการที่ 1 ประเมินผลได้เพียง 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation)  

1 .ตัวชี้ วัด .คือ .ด้ านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริ ง เปรียบเทียบกับแผน .และ .2).การประเมินผลลัพธ์ 

(Outcome.Evaluation).1.ตัวชี้วัด คือ ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมาย

การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ดังนั้น.ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลในภาพรวมเพ่ือตอบค าถามข้อ.จ-5.

ของโครงการที่.1.ด าเนินการโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัดเท่านั้น ซึ่งผลการประเมิน

สามารถแสดงดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

2-100       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ตารางท่ี 2.49 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมของค าถาม จ-5 โครงการที่ 1 

การประเมินผลค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร 

ผลการประเมิน 
คะแนนที่ได้รับ 

(คะแนนเต็ม 3.00) 
1. การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 
 1.1 ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 2.00 

(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
2.00 

 1.2 การประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิต (Product) - 0.00 
2. การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 
 2.1 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/์เป้าหมาย ตามเป้าหมาย 
การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 

0.00 
(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

0.00 

 2.2 การประเมินวัตถุประสงค์ (Context Evaluation) - 0.00 
 2.3 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ (Satisfaction Evaluation) - 0.00 
3. การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 
 3.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิต และการประเมินผลลัพธ์ 0.40 
หมายเหตุ: ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 2 ตัวช้ีวัด และ  

2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 3 ตัวช้ีวัด  
 

     ทั้งนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวชี้วัด มีค่าเท่ากับ 0.40 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

ซึ่งค่าคะแนนที่ได้มคี่าต่ ากว่า 0.99 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-5 ของโครงการที่ 1 

ได้คะแนน เท่ากับ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

  4)  โครงการที่ 2: โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   4.1) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 

    (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

     หากพิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 2 ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา และ 

4. เชิงต้นทุน ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 พบว่า โครงการที่ 2 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง

เปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

    (2) การประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิต (Product) 

     หากพิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้

บริการ.(ผลผลิต:.Product).จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่.2.ซึ่งประเมินจากการสอบถาม.พบว่า  
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ได้คะแนนรวมเฉลี่ยทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 2 ทั้งสิ้น 3.52 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) และ

เมื่อพิจารณาคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ปรากฏว่า โครงการที่ 2 ได้คะแนนในช่วง 3.51-4.00 คะแนน 

แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด” ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลผลิต 

เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 

   4.2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 

    (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้ าหมาย 

การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 

     หากพิจารณาผลการประเมินในค าถามข้อ จ-1 ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัด

ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 2 พบว่า ในโครงการที่  2 โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ปรากฏตัวชี้วัด  

ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) เนื่องจาก เป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์

ประเทศ จึงไม่สามารถแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาว 

ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้น ส่งผลให้โครงการที่ 2 ได้ 0 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) (ผลลัพธ์

ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.00 หรือไม่มีรายงานผลลัพธ์) ดังนั้น ค่าคะแนนจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ มีค่าต่ ากว่า 

0.99 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-1 ของโครงการที่ 2 เท่ากับ 0.00 คะแนน (จาก

คะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 

    (2) การประเมินวัตถุประสงค์ (Context Evaluation) 

     การประเมินวัตถุประสงคเ์ป็นการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกับ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์การถ่วงน้ าหนักที่ก าหนดตาม

หลักเกณฑ์ข้างต้นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการในสัดส่วน ผู้บริหาร:ผู้ปฏิบัติงาน:ผู้รับบริการ คือ 40:40:20 

ซึ่งเมื่อพิจารณาค านวณคะแนนที่ได้ตามหลักเกณฑ์ พบว่า ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการที่ 2 ได้รับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 3.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) และเมื่อ

พิจารณาคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ปรากฏว่า โครงการที่ 2 ได้คะแนนในช่วง 2.51-3.50 คะแนน 

แสดงถึง ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับ “มาก” ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนการประเมินด้านความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ เท่ากับ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
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    (3) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องท่ีมีต่อโครงการ (Satisfaction Evaluation) 

     หากพิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องที่มีต่ อโครงการด้าน

กระบวนการด าเนินงาน.(Process).และผลผลิต.(Product).จากกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับโครงการที่ .2  

ซึ่งประเมินจากการสอบถาม.พบว่า.ได้คะแนนรวมเฉลี่ยทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่.2.ทั้งสิ้น  

3.25.คะแนน.(จากคะแนนเต็ม.4.00.คะแนน).และเม่ือพิจารณาคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน.ปรากฏว่า 

โครงการที่ 2 ได้คะแนนในช่วง 2.51-3.50 คะแนน แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มาก” ซึ่งส่งผลให้ได้รับ

คะแนนด้านความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อกระบวนการด าเนินงาน.(Process).และผลผลิต.(Product) 

เท่ากับ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 

   4.3) การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 

    จากรูปแบบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลของค าถาม .จ-5.ผลการประเมินจาก 

ผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร   

ซึ่งจ าแนกการประเมินเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 2 ตัวชี้วัด 

และ 2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 3 ตัวชี้วัด ดังนั้น ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลใน

ภาพรวมเ พ่ือตอบค าถามข้อ .จ -5 .ด าเนินการโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ ยจากตัวชี้ วัดทั้ งสิ้น .5 .ตัวชี้ วัด 

ซึ่งผลการประเมินสามารถแสดงผลได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.50 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมของค าถาม จ-5 โครงการที่ 2 

การประเมินผลค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร 

ผลการประเมิน 
คะแนนที่ได้รับ 

(คะแนนเต็ม 3.00) 
1. การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 
 1.1 ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 2.75 

(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

2.75 

 1.2 การประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิต (Product) 3.52 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

3.00 

2. การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 
 2.1 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/์เป้าหมาย ตามเป้าหมาย 
การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 

0.00 
(คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

0.00 

 2.2 การประเมินวัตถุประสงค์ (Context Evaluation) 3.50 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

2.00 

 2.3 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ (Satisfaction Evaluation) 3.25 
(คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 

2.00 

3. การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 
 3.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลผลิต และการประเมินผลลัพธ์ 1.95 
หมายเหตุ: ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 2 ตัวช้ีวัด และ  

2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 3 ตัวช้ีวัด  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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     ทั้งนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวชี้วัด มีค่าเท่ากับ 1.95 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

ซึ่งค่าคะแนนที่ได้มีค่าระหว่าง 1.00-1.99 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ -5 ของ

โครงการที่ 2 ได้คะแนน เท่ากับ 0.33 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 

2.6  การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

ตามแบบฟอร์มของส านักงบประมาณ 

 จากการแสดงการวิเคราะห์และการประเมินผลโดยผู้ประเมินอิสระของการให้คะแนนข้อค าถาม จ-1 ถึง 

จ-5 ข้างต้น สามารถสรุปการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณตาม

รูปแบบที่ส านักงบประมาณก าหนดจ าแนกตามผลผลิต/โครงการได้ดังนี้ 

 1) รายละเอียดผลการประเมินผลผลิตที่ 1 ข้อ จ-1 ถึง จ-5 แสดงดังตารางที่ 2.51 ถึง 2.55 

 2) รายละเอียดผลการประเมินผลผลิตที่ 2 ข้อ จ-1 ถึง จ-5 แสดงดังตารางที่ 2.56 ถึง 2.60 

 3) รายละเอียดผลการประเมินโครงการที่ 1 ข้อ จ-1 ถึง จ-5 แสดงดังตารางที่ 2.61 ถึง 2.65 

 4) รายละเอียดผลการประเมินโครงการที่ 2 ข้อ จ-1 ถึง จ-5 แสดงดังตารางที่ 2.66 ถึง 2.70 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ตารางท่ี 2.51 ค าถาม จ-1 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของผลผลิตที่ 1  
ค าถาม จ-1   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว ้(โยงกับข้อ ข-2) 
อธิบายค าถาม :  ผลการประเมินในระดับผลลัพธ์ (เป้าหมายหน่วยงาน) ตามรายงานล่าสดุมีความกา้วหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ค าตอบ                                                      ได้ 1                      ได้ 0.67                        ได้ 0.33                   ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
  จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตาม
แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) พบว่า ในผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ ตัวช้ีวัดตาม 
แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) ก าหนดว่า เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 1: รักษาฐาน
ทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตามตัวช้ีวัดพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 78.20 ล้านไร่ และเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งก าหนดว่ารักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้ทั้งสิ้น 2 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ 
เป้าหมาย 73.70 ล้านไร่ และ 2) พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป้าหมาย ร้อยละ 80.00  
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวช้ีวัดผลลัพธ์ตามรายงานผล  
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 1 ซึ่งจะพิจารณาเพียง
ตัวช้ีวัดพื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ เท่านั้น เนื่องจากตัวช้ีวัดพื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่ได้มีเป้าหมายก าหนดในแผนกลยุทธ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบ
การให้คะแนนผลปรากฏว่า ผลผลิตที่ 1 ได้ 2.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน (ผลลัพธ์ใกล้เคียงเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25.00) เนื่องจาก ผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ด าเนินการได้ 73.70 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.25 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) ดังนั้น ค่าคะแนนจากตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
มีค่าระหว่าง 2.00-2.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-1 
ของผลผลิตที่ 1 เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  

 1. รายงานผลการประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (ตาม ข-3) หรือ
รายงานผลการประเมินผลลัพธ์จากรายงานล่าสุดที่จัดท าแล้วเสร็จ 
  1)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ ์โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่นๆ ประกอบด้วย 
   1) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้ 
  2) แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555-2558 กรมป่าไม้ 
  3) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2555-2558 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 

ตารางท่ี 2.52 ค าถาม จ-2 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ กับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของผลผลิตที่ 1 
ค าถาม จ-2   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลติที่ได้ กับเป้าหมายผลผลติประจ าปตีามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-4) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินผลในระดบัผลผลิตตามรายงานล่าสดุมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทยีบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 

ค าตอบ                                                     ได้ 1                    ได้ 0.67                    ได้ 0.33                    ไม่ได้คะแนน                                     

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
การประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 1 ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ ใน 4 มิติ 
ประกอบด้วย 1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา และ 4. เชิงต้นทุน สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้  
 1.1)  มิติปริมาณ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติปริมาณที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิต 
ที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 1 ก าหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ พื้นที่
ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ เป้าหมาย จ านวน 73.70 ล้านไร่ ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ
การบริหารจัดการ ทั้งสิ้น 73.70 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิง
ปริมาณของผลผลิตที่ 1 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 1.2)  มิติคุณภาพ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติคุณภาพที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิต  
ที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 1 ก าหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ พื้นที่
ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป้าหมาย ร้อยละ 80.00 ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าพื้นที่ป่าไม้
ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งสิ้น ร้อยละ 80.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย 
ดังนั้น ในมิติเชิงคุณภาพของผลผลิตที่ 1 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 1.3)  มิติเวลา เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติเวลาที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก าหนดเป็น
เป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 1 ก าหนดตัวช้ีวัดเชิงเวลา คือ พื้นที่ ป่าไม้ได้รับ 
การบริหารจัดการตามเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย 12 เดือน ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าพื้นที่ ป่าไม้ได้รับ  
การบริหารจัดการตามเวลาที่ก าหนด ท้ังสิ้น 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น 
ในมิติเชิงเวลาของผลผลิตที่ 1 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 

  1. รายงานผลการประเมินผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่
สอดคล้องกับ เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (ตาม ข-4) 
  1)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อืน่ ๆ ประกอบด้วย 
  1) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้ 
  2) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2555-2558 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

 1.4)  มิติต้นทุน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมาณผลผลิตที่ก าหนดเป็น
เป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 1 ก าหนดตัวช้ีวัดต้นทุน คือ ค่าใช้จ่าย ในการบริหาร
จัดการพื้นที่อยู่ในวงเงินที่ก าหนดเป้าหมาย 3,817.23 ล้านบาท ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการพื้นที่อยู่ในวงเงิน ทั้งสิ้น 3,736.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.87 ซึ่งผลผลิตใกล้เคียงเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ดังนั้น ในมิติเชิงต้นทุนของผลผลิตที่ 1 ได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 ดังนั้น ตามเกณฑ์การให้คะแนนของข้อค าถาม จ-2 ของผลผลิตที่ 1 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวช้ีวัดผลผลิตทั้ง 
4 มิติ เท่ากับ 2.75 ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่างช่วง 2.00 -2.99 ดังนั้น แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ -2  
ได้คะแนน เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 

 

หมายเหต ุผลผลิตสูงกว่าเป้าหมาย=100%      ผลผลิตเท่ากับเป้าหมาย=100%     ผลผลิตใกล้เคียงเป้าหมาย (-5%) =66.7%    ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย = 33.6%      ไม่มีรายงานผลผลิต = 0% 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 

ตารางท่ี 2.53 ค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไรของผลผลิตที่ 1 
ค าถาม จ-3   ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-5) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของหน่วยงานอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม อธิบายเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 ก าหนดให้มีการประเมินความคุม้ค่า โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.).ร่วมกับ
ส านักงบประมาณ.โดยหลักเกณฑ์.แนวทาง.และวิธีการประเมินความคุ้มค่า.สามารถ.download.ข้อมูลได้ที่  www.nesdb.go.th 

ค าตอบ                   ได้ 1                           ได้ 0.67                            ได้ 0.33                           ไม่ได้คะแนน                 ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น     

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
 -  การวัดประสิทธิภาพ  
 (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
  พิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 1 ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ใน  
4 มิติ ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 พบว่า ผลผลิตที่ 1 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
เท่ากับ 2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 (2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
  พิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน พบว่า ผลผลิตที่ 1 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมี
ค่าเข้าใกล้ 1 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แสดงถึง ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณสูงขึ้น ส่งผลให้ได้รับ
คะแนนเท่ากับ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 (3)  ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ (Process)  
  พิจารณาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ.(Process).จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลผลิตที่ 1 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วง 3.51-4.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 
แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด” ดังนั้น คะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ (Process) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)  
- การวัดประสิทธิผล  
 (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)  

 1. รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เปรียบเทียบกับ ง-5 
  1)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่นๆ (ระบุ) …………………………............…… พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
 
 
 

http://www.nesdb.go.th/
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

พิจารณาผลการประเมินในค าถามข้อ จ-1 ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวช้ีวัดผลลัพธ์
ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 1 ผลปรากฏว่า 
ผลผลิตที่ 1 ได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) (ผลลัพธ์ใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25.00)  
 (2)  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (ผลผลิต: Product)  
  พิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (ผลผลิต: Product) จาก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 1 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 คะแนน อยู่ในช่วง 3.51-4.00 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด” ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (Product) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
- การวัดผลกระทบ  
 (1) การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน Economics Benefit-Cost Ratio 
  1)  กรณีการประเมินมูลค่าผลก าไรสุทธิเพิ่มอันเกิดจากการป้องกันรักษาป่าด้วยแบบจ าลอง COMAP  
ค่า Economic Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 61.85  
  2)  กรณีการประเมินมูลค่าป่าไม้ผ่านช่องทางการซื้อขายคาร์บอน ค่า Economic Benefit-Cost Ratio 
เท่ากับ 17.73  
  3)  กรณีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน Economic Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 7.04  
  4) ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์รวมในทุกกรณีจะสามารถค านวณค่า Economic Benefit-Cost Ratio 
ได้สูงมากถึง 76.10 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ส่งผลให้การประเมินผลกระทบของผลผลิตที่ 1 
เท่ากับ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) และสรุปได้ว่า หากพิจารณาผลประโยชน์ และต้นทุนที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานตามแผนงานของผลผลิตที่ 1 พ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการของกรมป่าไม้ ในมุมมองที่รอบด้าน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงคุณค่า ผลกระทบระดับชุมชนและระดับประเทศ การสนับสนุน
งบประมาณของภาครัฐแก่กรมป่าไม้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง  
- การประเมินผลในภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 6 ตัวช้ีวัด มีค่าเท่ากับ 2.79 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 2.00-
2.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-3 ของผลผลิตที่ 1 
เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 

ตารางท่ี 2.54  ค าถาม จ-4 หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอ่ืนที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม่อย่างไรของ
ผลผลิตที่ 1 

ค าถาม จ-4   หน่วยงานมีการเปรยีบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกบัส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอ่ืนท่ีมีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม: ผลการประเมินในระดับผลผลิต โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนอื่นที่มีประเภทผลผลิต/ชนิดที่มีลักษณะ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน อธิบายเพิ่มเติม เป็นการแสดงประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานที่ประเมิน เปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ประเภทผลผ ลิต/ชนิดมีลักษณะเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน  

ค าตอบ                 ได้ 1                      ได้ 0.67                    ได้ 0.33                       ไม่ได้คะแนน                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น     

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ขอยกเว้น เนื่องจาก  
  ตามผลผลิตที่ .1.“พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ”.ในปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ของกรมป่าไม้.ไม่มี 
ความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เนื่องจาก กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักตามที่ระบุใน
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยมีภารกิจอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา 
ส่งเสริม ท านุบ ารุงป่า และด าเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การท าไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ 
และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น โดยจ าแนกเป็น 
7 ภารกิจส าคัญ ประกอบด้วย 1) การป้องกันรักษาป่า 2) การจัดการที่ดินป่าไม้ 3) การฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกป่า 
4) การส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ 5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน  
ป่าในเมือง วนเกษตร และอื่นๆ 6) พัฒนาการอนุญาตและการบริการ และ 7) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการก าหนดมาตรฐานและการรับรอง  
 ดังนั้น ภารกิจของกรมป่าไม้ตามผลผลิตที่ 1 จึงไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นได้ จึงขอยกเว้นการค านวณ
คะแนน  
 หมายเหตุ  กรณีที่ภารกิจของหน่วยงานที่ไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นได้ โดยมีเหตุผลที่ชัดเจนให้ยกเว้น
การค านวณคะแนน  

 1. รายงานผลการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ี มี
ลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หรือรายงาน
ผลการเปรียบเทียบจากรายงานล่าสุดท่ีจัดท าแล้วเสร็จ 
 2. อื่น ๆ ประกอบด้วย 
  1) พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
  2) พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                   
พ.ศ. 2545 
  3) พระราชกฤษฎีกา โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง
อ านาจหน้าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 
  4) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2555 – 2558 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-10/N39/N-39.html
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ตารางที่ 2.55 ค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลติและผลลัพธ์หรือไม่ อย่างไรของผลผลิตที่ 1 
ค าถาม จ-5   ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลผุลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม ่อยา่งไร 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและ ผลลัพธ์ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ผู้ประเมินอิสระ อธิบายเพิ่มเติม เป็นหน่วยงานประเมินผลภายนอก เช่น ส านักงบประมาณ ส านักตรวจและประเมินผลของกระทรวง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เป็นต้น  

ค าตอบ                                   ได้ 1                       ได้ 0.67                      ได้ 0.33                     ไม่ได้คะแนน                                                        

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
-  การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 
 (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
  พิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 1 ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ใน  
4 มิติ ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 ผลผลิตที่ 1 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 
2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 (2) การประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิต (Product) 
  พิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (ผลผลิต: Product)  
จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 1 พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.57 คะแนน อยู่ในช่วง 3.51-4.00 แสดงถึง 
ความพึงพอใจในระดับ.“มากที่สุด”.ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อต่อผลผลิต 
(Product) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
- การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 
 (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 
  พิจารณาผลการประเมินในค าถามข้อ จ-1 ของผลผลิตที่ 1 ได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)  
(ผลลัพธ์ใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25.00) เนื่องจาก ผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด าเนินการได้ 73.70 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.25 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) 

 1.  รายงานการประเมินของผู้ประเมินอิสระที่แสดงผลความส าเร็จ
ของการด าเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์  
 1) รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่นๆ (ระบุ) …………………… พร้อมเอกสารประกอบ 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

 (2) การประเมินวัตถุประสงค์ (Context Evaluation) 
  เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์การถ่วงน้ าหนักในสัดส่วน ผู้บริหาร:ผู้ปฏิบัติงาน:ผู้รับบริการ คือ 40:40:20 พบว่า  
ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของผลผลิตที่ 1 ได้รับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 3.58 คะแนน  
อยู่ในช่วง 3.51-4.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) แสดงถึง ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับ  
“มากที่สุด” ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนการประเมินด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เท่ากับ 3.00 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 (3) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ (Satisfaction Evaluation) 
  พิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) และ
ผลผลิต (Product) พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.41 คะแนน อยู่ในช่วง 2.51 -3.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
4.00 คะแนน) แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มาก” ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิต (Product) เท่ากับ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
- การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด เท่ากับ 2.55 คะแนน อยู่ในช่วงระหว่าง 2.00-2.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน) แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-5 ของผลผลิตที่ 1 เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 1.00 คะแนน) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

2-112 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ตารางท่ี 2.56 ค าถาม จ-1 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของผลผลิตที่ 2 
ค าถาม จ-1   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว ้(โยงกับข้อ ข-2) 
อธิบายค าถาม :  ผลการประเมินในระดับผลลัพธ์ (เป้าหมายหน่วยงาน) ตามรายงานล่าสดุมีความกา้วหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ค าตอบ                                                      ได้ 1                      ได้ 0.67                        ได้ 0.33                   ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
  จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ 
(พ.ศ. 2555-2558) พบว่า ในผลผลติที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ ตัวช้ีวัดตาม
แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) ก าหนดว่า เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 2: มีฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้  ตามตัวช้ีวัดฐานข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีป่าไม้ 5 ด้าน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
(ผลลัพธ์) ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งก าหนดว่ามี 
องค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ โดย
ก าหนดตัวช้ีวัด ไว้ทั้งสิ้น 3 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) องค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ เป้าหมาย  
20 เรื่อง 2) ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีป่าไม้ เป้าหมาย 1 แห่ง และ 3) องค์ความรู้งานวิจัยและ
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่ก าหนด เป้าหมาย 5 ด้าน  
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวช้ีวัดผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 2 ซึ่งจะพิจารณาเพียงตัวช้ีวัดองค์ความรู้
งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่ก าหนด เท่านั้น 
เนื่องจาก ตัวช้ีวัดองค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ และตัวช้ีวัดฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพ้ืนท่ีป่าไม้ ไม่ได้มีเป้าหมายก าหนดในแผนกลยุทธ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบการให้
คะแนนผลปรากฏว่า ผลผลิตที่ 2 ได้ 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน (ผลลัพธ์สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย) 
เนื่องจากผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด าเนินการได้ 
5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์
กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) ดังนั้น ค่าคะแนนจากตัวช้ีวัดผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
แสดงถงึ ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-1 ของผลผลิตที ่2 เท่ากับ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน)  

 1. รายงานผลการประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (ตาม ข-3) หรือ
รายงานผลการประเมินผลลัพธ์จากรายงานล่าสุดที่จัดท าแล้วเสร็จ 
  1)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่นๆ ประกอบด้วย 
   1) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้ 
  2) แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555-2558 กรมป่าไม้ 
  3) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2555-2558 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 

ตารางท่ี 2.57 ค าถาม จ-2 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ กับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของผลผลิตที่ 2 
ค าถาม จ-2   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลติที่ได้ กับเป้าหมายผลผลติประจ าปตีามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-4) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินผลในระดบัผลผลิตตามรายงานล่าสดุมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทยีบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 

ค าตอบ                                                     ได้ 1                    ได้ 0.67                    ได้ 0.33                    ไม่ได้คะแนน                                     

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
 การประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 2 ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ใน 4 มิติ ประกอบด้วย 
1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา และ 4. เชิงต้นทุน สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้  
 2.1)  มิติปริมาณ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติปริมาณที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่
ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 2 ก าหนดตัว ช้ีวัดเชิงปริมาณทั้งสิ้น  
2 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ เป้าหมาย 81 เรื่อง และ 2) ฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ เป้าหมาย 1 แห่ง ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่า ตัวช้ีวัดที่ 1 องค์ความรู้งานวิจัยด้าน  
ป่าไม้ ทั้งสิ้น 81 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ในขณะที่ ตัวช้ีวัดที่ 2 ฐานข้อมูล  
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย 
ดังนั้น ในมิติเชิงปริมาณของผลผลิตที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 2.2)  มิติคุณภาพ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติคุณภาพที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่
ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 2 ก าหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ  
องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่
ก าหนด เป้าหมาย 5 ด้าน ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าองค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งสิ้น 5 ด้ าน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงคุณภาพของผลผลิตที่ 2 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 2.3)  มิติเวลา เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติเวลาที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก าหนดเป็น
เป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 2 ก าหนดตัวช้ีวัดเชิงเวลา คือ พื้นที่ป่าไม้ที่สนับสนุน
งานวิจัยได้รับการบ ารุงเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย 12 เดือน ในขณะที่ ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่า 

  1. รายงานผลการประเมินผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่
สอดคล้องกับ เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (ตาม ข-4) 
  1)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่น ๆ ประกอบด้วย 
  1) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้ 
  2) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2555-2558 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

พื้นทีป่่าไม้ที่สนับสนุนงานวิจัยได้รับการบ ารุงเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งสิ้น 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงเวลาของผลผลิตที่ 2 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 2.4)  มิติต้นทุน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมาณผลผลิตที่ก าหนดเป็น
เป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้ผลผลิตที่ 2 ก าหนดตัวช้ีวัดต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้อยู่ในวงเงินที่ก าหนด เป้าหม าย 
68.94 ล้านบาท ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้อยู่ในวงเงิน ทั้งสิ้น 68.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.85 ซึ่งผลผลิต
ใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ดังนั้น ในมิติเชิงต้นทุน ของผลผลิตที่ 2 ได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน) 
  ดังนั้น ตามเกณฑ์การให้คะแนนของข้อค าถาม จ-2 ของผลผลิตที่ 2 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวช้ีวัดผลผลิต
ทั้ง 4 มิติ เท่ากับ 2.75 ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่างช่วง 2.00-2.99 ดังนั้น แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-2 
ได้คะแนน เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 

 

หมายเหต ุผลผลิตสูงกว่าเป้าหมาย=100%      ผลผลิตเท่ากับเป้าหมาย=100%     ผลผลิตใกล้เคียงเป้าหมาย (-5%) =66.7%    ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย = 33.6%      ไม่มีรายงานผลผลิต = 0% 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 

ตารางท่ี 2.58 ค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไรของผลผลิตที่ 2 
ค าถาม จ-3   ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-5) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของหน่วยงานอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม อธิบายเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 ก าหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่า โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) .ร่วมกับ 
ส านักงบประมาณ.โดยหลักเกณฑ์.แนวทาง.และวิธีการประเมินความคุ้มค่า.สามารถ.download.ข้อมูลได้ที่  www.nesdb.go.th 
ค าตอบ                   ได้ 1                           ได้ 0.67                            ได้ 0.33                           ไม่ได้คะแนน                 ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น     

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
 -  การวัดประสิทธิภาพ  
 (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
  พิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 2 ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ใน  
4 มิติ ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 พบว่า ผลผลิตที่ 2 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
เท่ากับ 2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 (2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
  พิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน พบว่า ผลผลิตที่ 2 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมี
ค่าเข้าใกล้ 1 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แสดงถึง ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณสูงขึ้น ส่งผลให้ได้รับ
คะแนนเท่ากับ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
 (3)  ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ (Process)  
  พิจารณาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ (Process) จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลผลิตที่ 2 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วง 3.51-4.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 
แสดงถึง.ความพึงพอใจในระดับ.“มากที่สุด”.ดังนั้น.คะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ (Process) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
- การวัดประสิทธิผล  
 (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)  
  พิจารณาผลการประเมินในค าถามข้อ จ-1 ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับ  

 1. รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เปรียบเทียบกับ ง-5 
  1)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่นๆ (ระบุ) …………………………............…… พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
 
 
 

http://www.nesdb.go.th/
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 2 
ผลปรากฏว่า ผลผลิตที่ 2 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) (ผลลัพธ์สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย)  
 (2)  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (ผลผลิต: Product)  
  พิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (ผลผลิต: Product)  
จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 2 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 คะแนน อยู่ในช่วง 3.51-4.00 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม.4.00.คะแนน).แสดงถึง.ความพึงพอใจในระดับ.“มากที่สุด”.ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ.(Product).เท่ากบั.3.00.คะแนน.(จากคะแนนเต็ม.3.00.คะแนน) 
- การวัดผลกระทบ  
 (1) การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน Economics Benefit-Cost Ratio 
  1) กรณีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของศักยภาพการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ค่า Economic Benefit-Cost 
ratio เท่ากับ 28.10  
  2) กรณีมูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย ค่า Economic Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 0.75 
  3) ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์รวมในทุกกรณีจะสามารถค านวณค่า Economic Benefit-Cost Ratio 
ได้ 28.81 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ส่งผลให้การประเมินผลกระทบของผลผลิตที่ 2 เท่ากับ 
1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) และสรุปได้ว่า หากพิจารณาผลประโยชน์ และต้นทุนที่เกิดขึ้นจาก 
การด าเนินงานตามแผนงานของผลผลิตที่ 2 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการของกรมป่าไม้ ในมุมมองที่รอบด้าน 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงคุณค่า ผลกระทบระดับชุมชนและระดับประเทศ การสนับสนุน
งบประมาณของภาครัฐแก่กรมป่าไม้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง  
- การประเมินผลในภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจาก 6 ตัวช้ีวัด มีค่าเท่ากับ 2.96 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วง
ระหว่าง 2.00-2.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-3 ของ
ผลผลิตที่ 1 เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 

 

 
 
 



 

 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
 

2-117 

 
 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 

ตารางท่ี 2.59  ค าถาม จ-4 หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม่
อย่างไรของผลผลิตที่ 2 

ค าถาม จ-4   หน่วยงานมีการเปรยีบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกบัส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอ่ืนท่ีมีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม: ผลการประเมินในระดับผลผลิต โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนอื่นที่มีประเภทผลผลิต/ชนิดที่มีลักษณะ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน อธิบายเพิ่มเติม เป็นการแสดงประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานที่ประเมิน เปรียบเทียบกับหน่วยงาน ที่ประเภทผลผลิต/ชนิดมีลักษณะเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน  

ค าตอบ                 ได้ 1                      ได้ 0.67                    ได้ 0.33                       ไม่ได้คะแนน                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น     

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ขอยกเว้น เนื่องจาก  
  ในผลผลิตที่ 2 ด้านองค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ เป็นการด าเนินงานที่
มีจุดประสงค์และขอบเขต รวมถึงพื้นที่การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ก าหนด แม้ว่าผลผลิต  
องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษา วิจัย และถ่ายทอด พร้อม
ทั้งจัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสมบูรณ์ระดับประเทศ ซึ่งมีหลากหลายหน่วยงานรับผิดชอบ
ร่วมกันในเป้าหมายกระทรวง “ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น” แต่ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ของการด าเนินงาน ระบบนิเวศ และลักษณะการพึ่งพา และอยู่อาศัยของ
ประชาชนร่วมกับป่ามีความแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลการศึกษา วิจัย รวมถึงการถ่ายทอด และการน า  
องค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นแตกต่างกัน  
 ดังนั้น ภารกิจของกรมป่าไม้ตามผลผลิตที่ 2 จึงไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นได้ จึงขอยกเว้นการค านวณ
คะแนน  
 หมายเหตุ  กรณีที่ภารกิจของหน่วยงานท่ีไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นได้ โดยมีเหตุผลที่ชัดเจนให้ยกเว้น
การค านวณคะแนน 

 1. รายงานผลการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมี
ลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หรือรายงาน
ผลการเปรียบเทียบจากรายงานล่าสุดท่ีจัดท าแล้วเสร็จ 
 2. อื่น ๆ ประกอบด้วย 
  1) พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
  2) พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                   
พ.ศ. 2545 
  3) พระราชกฤษฎีกา โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไป
เป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง
อ านาจหน้าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 
  4) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2555 – 2558 

 
 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-10/N39/N-39.html
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ตารางท่ี 2.60 ค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลติและผลลัพธ์หรือไม่ อย่างไรของผลผลิตที่ 2 
ค าถาม จ-5   ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลผุลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและ ผลลัพธ์ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ผู้ประเมินอิสระ อธิบายเพิ่มเติม เป็นหน่วยงานประเมินผลภายนอก เช่น ส านักงบประมาณ ส านักตรวจและประเมินผลของกระทรวง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เป็นต้น  

ค าตอบ                                   ได้ 1                       ได้ 0.67                      ได้ 0.33                     ไม่ได้คะแนน                                                        

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
-  การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 
 (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
  พิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 2 ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ใน  
4 มิติ ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 ผลผลิตที่ 2 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 
2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 (2) การประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิต (Product) 
  พิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (ผลผลิต: Product) จาก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 2 พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 คะแนน อยู่ในช่วง 3.51-4.00 คะแนน  (จากคะแนน
เต็ม.4.00.คะแนน).แสดงถึง.ความพึงพอใจในระดับ.“มากที่สุด”.ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อผลผลิต (Product) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
- การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 
 (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 
  พิจารณาผลการประเมินในค าถามข้อ จ-1 ของผลผลิตที่ 2 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)  
(ผลลัพธ์สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย)  
 (2) การประเมินวัตถุประสงค์ (Context Evaluation) 
  เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์การถ่วงน้ าหนักในสัดส่วน ผู้บริหาร:ผู้ปฏิบัติงาน:ผู้รับบริการ คือ 40:40:20 พบว่า  

 1.  รายงานการประเมินของผู้ประเมินอิสระที่แสดงผลความส าเร็จ
ของการด าเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์  
 1) รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่นๆ (ระบุ) …………………… พร้อมเอกสารประกอบ 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของผลผลิตที่ 2 ได้รับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 3.73 คะแนน  
อยู่ ในช่วง 3.51-4.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) แสดงถึง ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับ  
“มากที่สุด” ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนการประเมินด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน) 
 (3) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ (Satisfaction Evaluation) 
  พิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) และ
ผลผลิต (Product) พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.75 คะแนน อยู่ในช่วง 3.51-4.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) 
แสดงถึง.ความพึงพอใจในระดับ.“มากที่สุด”.ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิต (Product) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
- การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด เท่ากับ 2.95 คะแนน อยู่ในช่วงระหว่าง 2.00-2.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน) แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-5 ของผลผลิตที่ 2 เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 1.00 คะแนน) 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ตารางท่ี 2.61 ค าถาม จ-1 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของโครงการที่ 1 
ค าถาม จ-1   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว ้(โยงกับข้อ ข-2) 
อธิบายค าถาม :  ผลการประเมินในระดับผลลัพธ์ (เป้าหมายหน่วยงาน) ตามรายงานล่าสดุมีความกา้วหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ค าตอบ                                                      ได้ 1                      ได้ 0.67                        ได้ 0.33                   ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
  จากการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตาม  
แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) พบว่า ในโครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ปรากฏตัวช้ีวัด ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้  
(พ.ศ. 2555-2558) เนื่องจาก เป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ประเทศ จึงไม่สามารถแสดงความก้าวหน้า
โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ได้  
 ดังนั้น เมื่อไม่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวช้ีวัดผลลัพธ์ตามรายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 1 ส่งผลให้โครงการที่ 1 ได้ 
0.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน (ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.00 หรือไม่มีรายงานผลลัพธ์) ดังนั้น  
ค่าคะแนนจากตัวช้ีวัดผลลัพธ์ มีค่าต่ ากว่า 0.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) แสดงถึง ผลการประเมินใน
ภาพรวมค าถาม จ-1 ของโครงการที่ 1 เท่ากับ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 

 1. รายงานผลการประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (ตาม ข-3) หรือ
รายงานผลการประเมินผลลัพธ์จากรายงานล่าสุดที่จัดท าแล้วเสร็จ 
  1)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่นๆ ประกอบด้วย 
   1) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้ 
  2) แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555-2558 กรมป่าไม้ 
  3) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2555-2558 

 

 
 
 
 
 



 

 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
 

2-121 

 
 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 

ตารางท่ี 2.62 ค าถาม จ-2 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ กับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของโครงการที่ 1 
ค าถาม จ-2   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลติที่ได้ กับเป้าหมายผลผลติประจ าปตีามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-4) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินผลในระดบัผลผลิตตามรายงานล่าสดุมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทยีบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 

ค าตอบ                                                     ได้ 1                    ได้ 0.67                    ได้ 0.33                    ไม่ได้คะแนน                                     

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
 การประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 1 ล่าสุดเปรียบเทียบกับแผนตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา และ 
4. เชิงต้นทุน สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้  
 3.1) มิติปริมาณ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติปริมาณที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่
ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 1 ก าหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ จ านวน
ระบบสารสนเทศเพื่องานรับรองการป่าไม้ เป้าหมาย 1 ระบบ ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่า ระบบสารสนเทศเพื่อ
งานรับรองการป่าไม้ยังไม่แล้วเสร็จ (ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย) ดังนั้น ในมิติเชิงปริมาณของโครงการที่ 1 ได้ 1.00 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน)   
 3.2)  มิติคุณภาพ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติคุณภาพที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก าหนด
เป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 1 ก าหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเป้าหมาย ร้อยละ 80.00 ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่า
กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนด ร้อยละ 101.50 คิดเป็นร้อยละ 126.88  
ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงคุณภาพของโครงการที่ 1 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 3.3)  มิติเวลา เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติเวลาที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก าหนดเป็น
เป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 1 ก าหนดตัวช้ีวัด เชิงเวลา คือ ระยะเวลา 
ความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าหนด 
เป้าหมาย 12 เดือน ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าระยะเวลาความร่วมมือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าหนด ทั้งสิ้น 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงเวลาของโครงการที่ 1 ได้ 3 .00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน) 

  1. รายงานผลการประเมินผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่
สอดคล้องกับ เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (ตาม ข-4) 
  1)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่น ๆ ประกอบด้วย 
  1) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมป่าไม้ 
  2) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2555-2558 



 

 

2-122 
 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

 3.4)  มิติต้นทุน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมาณผลผลิตที่ก าหนดเป็น
เป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 1 ก าหนดตัวช้ีวัดต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายความร่วมมือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในวงเงินที่ก าหนด 
เป้าหมาย 19.30 ล้านบาท ในขณะที่ผลการด า เนินงาน ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายความร่วมมือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในวงเงิน ท้ังสิ้น 0.90 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.66 ซึ่งผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิงต้นทุนของโครงการที่ 1 ได้ 1.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน) 
  ดังนั้น ตามเกณฑ์การให้คะแนนของข้อค าถาม จ-2 ของโครงการที่ 1 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวช้ีวัดผลผลิต
ทั้ง 4 มิติ เท่ากับ 2.00 ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่างช่วง 2.00-2.99 ดังนั้น แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-2 
ได้คะแนน เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 

 

หมายเหต ุผลผลิตสูงกว่าเป้าหมาย=100%      ผลผลิตเท่ากับเป้าหมาย=100%     ผลผลิตใกล้เคียงเป้าหมาย (-5%) =66.7%    ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย = 33.6%      ไม่มีรายงานผลผลิต = 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
 

2-123 

 
 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 

ตารางท่ี 2.63 ค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไรของโครงการที่ 1 
ค าถาม จ-3   ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-5) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของหน่วยงานอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม อธิบายเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 ก าหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่า โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) .ร่วมกับ 
ส านักงบประมาณ.โดยหลักเกณฑ์.แนวทาง.และวิธีการประเมินความคุ้มค่า.สามารถ.download.ข้อมูลได้ที่  www.nesdb.go.th 

ค าตอบ                   ได้ 1                           ได้ 0.67                            ได้ 0.33                           ไม่ได้คะแนน                 ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น     

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
   จากการประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานของกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้แก่ กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน EU-Flegt และ AEC พบว่า การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เผชิญ
กับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจากข้อจ ากัดหลากหลายด้าน เช่น การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจ  
การด าเนินกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดด้านระบบสารสนเทศที่ต้อง
เกิดขึ้นได้ ส่งผลให้การประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคมซึ่งต้องด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับผลผลิต/โครงการอื่ นๆ ไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากข้อจ ากัด 
ด้านการส ารวจข้อมูลผู้รับบริการ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ จากการที่ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย คือ
ระบบสารสนเทศงานรับรองการป่าไม้ไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น การรายงานการประเมินผลของค าถาม จ-3 จะประเมิน
เฉพาะหลักเกณฑ์ที่สามารถประเมินผลได้ ซึ่งได้แก่ การวัดประสิทธิภาพ 1 ด้าน คือ ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง
เปรียบเทียบกับแผนเท่านั้น  
- การวัดประสิทธิภาพ  
 (1) ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 พิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 1 ล่าสุดเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ใน 4 มิติ ตามผลการประเมิน 
ข้อ จ-2 พบว่า โครงการที่ 1 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลติที่ท าได้จรงิเปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 2.00 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
  

 1. รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เปรียบเทียบกับ ง-5 
  1)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่นๆ (ระบุ) …………………………............…… พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
 
 
 

http://www.nesdb.go.th/
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

 (2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
  ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ
การด าเนินงาน พบว่า โครงการที่ 1 เป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 จึงไม่สามารถแสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงขอยกเว้นการประเมินการวัดประสทิธิภาพด้านสัดสว่นค่าใช้จ่ายจรงิต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
- การประเมินผลในภาพรวม  
 ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด มีค่าเท่ากับ 0.40 คะแนน ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-3 ของโครงการที่ 1 เท่ากับ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 

ตารางท่ี 2.64  ค าถาม จ-4 หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม่
อย่างไรของโครงการที่ 1 

ค าถาม จ-4   หน่วยงานมีการเปรยีบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกบัส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอ่ืนท่ีมีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม: ผลการประเมินในระดับผลผลิต โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนอื่นที่มีประเภทผลผลิต/ชนิดที่มีลักษณะเหมือน
หรือคล้ายคลึงกัน อธิบายเพิ่มเติม เป็นการแสดงประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานที่ประเมิน เปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ประเภทผลผลิต/ชนิดมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน  

ค าตอบ                 ได้ 1                      ได้ 0.67                    ได้ 0.33                       ไม่ได้คะแนน                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น     
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

ขอยกเว้น เนื่องจาก  
  โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เป็นโครงการภายใต้โครงการส าคัญ (Flagship Project) ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ของกรมป่าไม้ ที่ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งโครงการที่ 1 ดังกล่าว ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ภายใต้หัวข้อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการน้ า ในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการแข่งขัน  
 ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการ และบุคลากรในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้  
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลพิษ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ประเทศภูมิภาคอาเซียนมีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภายใต้โครงการ
ดังกล่าวประกอบด้วยโครงการย่อยที่ด าเนินการเพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งภายใต้โครงการที่ 1  
หากพิจารณาตามตัวช้ีวัดผลผลิต พบว่า โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นด้านระบบสารสนเทศเพื่องานรับรองการป่าไม้ และ 
การบริการงานรับรองการป่าไม้ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจตามพระราชบัญญัติต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านการอนุญาตที่  
กรมป่าไม้มีความรับผิดชอบด าเนินการ   
 หมายเหตุ  กรณีที่ภารกิจของหน่วยงานท่ีไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นได้ โดยมีเหตุผลที่ชัดเจนให้ยกเว้น
การค านวณคะแนน 

 1. รายงานผลการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หรือ
รายงานผลการเปรียบเทียบจากรายงานล่าสุดที่จัดท าแล้วเสร็จ 
 2. อื่น ๆ ประกอบด้วย 
  1) พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
  2) พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ
สว่นราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                   
พ.ศ. 2545 
  3) พระราชกฤษฎีกา โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 
  4) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2555 – 2558 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-10/N39/N-39.html
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ตารางท่ี 2.65 ค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลติและผลลัพธ์หรือไม่ อย่างไรของโครงการที่ 1 
ค าถาม จ-5   ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลผุลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและ ผลลัพธ์ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ผู้ประเมินอิสระ อธิบายเพิ่มเติม เป็นหน่วยงานประเมินผลภายนอก เช่น ส านักงบประมาณ ส านักตรวจและประเมินผลของกระทรวง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เป็นต้น  

ค าตอบ                                   ได้ 1                       ได้ 0.67                      ได้ 0.33                     ไม่ได้คะแนน                                                        

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
  กิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้แก่ กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน EU-Flegt และ AEC พบว่า  
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจากข้อจ ากัด
หลากหลายด้าน เช่น การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจการด าเนินกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดด้านระบบสารสนเทศที่ต้องเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้การประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการส ารวจข้อมูลผู้รับบริการซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ จากการที่ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย คือระบบสารสนเทศงานรับรองการป่าไม้ไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น การรายงานการประเมินผล
ของค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ ที่ปรึกษาจะประเมินเฉพาะหลักเกณฑ์ที่สามารถประเมินผลได้  
ซึ่งได้แก่ 1) การประเมินผลผลิต 1 ด้าน คือ ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน และ 2) การประเมิน
ผลลัพธ์ 1 ด้าน คือ ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
(ผลลัพธ์) เท่านั้น 
-  การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 
 (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
  พิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 1 ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ใน  
4 มิติ ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 โครงการที่ 1 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 
2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 

 1.  รายงานการประเมินของผู้ประเมินอิสระที่แสดงผลความส าเร็จ
ของการด าเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์  
 1) รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่นๆ (ระบุ) …………………… พร้อมเอกสารประกอบ 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

- การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 
 (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 
  พิจารณาผลการประเมินในค าถามข้อ จ-1 ของโครงการที่ 1 ได้ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
(ไม่มีรายงานผลลัพธ์)  
- การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด เท่ากับ 0.40 คะแนน ซึ่งค่าคะแนนที่ได้มีค่าต่ ากว่า 0.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน) แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-5 ของโครงการที่ 1 ได้คะแนน เท่ากับ 0.00 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ตารางท่ี 2.66 ค าถาม จ-1 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของโครงการที่ 2 
ค าถาม จ-1   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเปา้หมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว ้(โยงกับข้อ ข-2) 
อธิบายค าถาม :  ผลการประเมินในระดับผลลัพธ์ (เป้าหมายหน่วยงาน) ตามรายงานล่าสดุมีความกา้วหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ค าตอบ                                                      ได้ 1                      ได้ 0.67                        ได้ 0.33                   ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
  จากการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติ งานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์ )  
ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ..2555-2558) พบว่า ในโครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ปรากฏตัวช้ีวัด ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) 
เนื่องจาก เป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ประเทศ จึงไม่สามารถแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ท่ีได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ได้  
 ดังนั้น เมื่อไม่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้กับตัวช้ีวัดผลลัพธ์ตามรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 2 ส่งผลให้โครงการที่ 2  
ได้ 0.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน (ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.00 หรือไม่มีรายงานผลลัพธ์) ดังนั้น 
ค่าคะแนนจากตัวช้ีวัดผลลัพธ์ มีค่าต่ ากว่า 0.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) แสดงถึง ผลการประเมิน 
ในภาพรวมค าถาม จ-1 ของโครงการที่ 2 เท่ากับ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 

 1. รายงานผลการประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตวัช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (ตาม ข-3) หรือรายงาน
ผลการประเมินผลลัพธ์จากรายงานล่าสุดที่จัดท าแล้วเสร็จ 
  1)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่นๆ ประกอบด้วย 
   1) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้ 
  2) แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555-2558 กรมป่าไม้ 
  3) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2555-2558 

 

 
 
 
 
 



 

 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
 

2-129 

 
 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 

ตารางท่ี 2.67 ค าถาม จ-2 โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ กับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของโครงการที่ 2 
ค าถาม จ-2   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลติที่ได้ กับเป้าหมายผลผลติประจ าปตีามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-4) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินผลในระดบัผลผลิตตามรายงานล่าสดุมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทยีบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 

ค าตอบ                                                     ได้ 1                    ได้ 0.67                    ได้ 0.33                    ไม่ได้คะแนน                                     

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
 การประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 2 ล่าสุดเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา และ  
4. เชิงต้นทุน สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้  
 4.1)  มิติปริมาณ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติปริมาณที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่
ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 2 ก าหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือจ านวน
เครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เป้าหมาย 100 เครือข่าย 
ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่า จ านวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ จ านวน 100 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังนั้น ในมิติเชิง
ปริมาณของโครงการที่ 2 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 4.2)  มิติคุณภาพ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติคุณภาพที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่
ก าหนดเป็นเป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 2 ก าหนดตัวช้ี วัดเชิงคุณภาพ คือ  
มีการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานป่าไม้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เป้าหมาย ร้อยละ 80.00 
ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่ามีการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานป่าไม้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ ร้อยละ 80.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย ดังน้ัน ในมิติเชิงคุณภาพของ
โครงการที่ 2 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 4.3)  มิติเวลา เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติเวลาที่แล้วเสร็จกับปริมาณผลผลิตที่ก าหนดเป็น
เป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 2 ก าหนดตัวช้ีวัดเชิงเวลา คือ ระยะเวลาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีก าหนด เป้าหมาย 12 เดือน  

  1. รายงานผลการประเมินผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่
สอดคล้องกับ เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (ตาม ข-4) 
  1)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่น ๆ ประกอบด้วย 
  1) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้ 
  2) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2555-2558 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าระยะเวลาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก าหนด ทั้งสิ้น 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ากับเป้าหมาย 
ดังนั้น ในมิติเชิงเวลาของโครงการที่ 2 ได้ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 4.4)  มิติต้นทุน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในมิติต้นทุนท่ีใช้กับปริมาณผลผลิตที่ก าหนดเป็น
เป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการที่ 2 ก าหนดตัวช้ีวัดต้นทุน คือ ค่าใช้จ่าย ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยู่ในวงเงินที่ก าหนด เป้าหมาย 
120.00 ล้านบาท ในขณะที่ผลการด าเนินงาน ปรากฏว่าค่าใช้จ่าย ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยู่ในวงเงิน ทั้งสิ้น 119.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ซึ่งผลผลิต
ใกล้เคียงเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5.00 ดังนั้น ในมิติเชิงต้นทุนของโครงการที่ 2 ได้ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน)  
 ดังนั้น ตามเกณฑ์การให้คะแนนของข้อค าถาม จ-2 ของโครงการที่ 2 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวช้ีวัดผลผลิต
ทั้ง 4 มิติ เท่ากับ 2.75 ซึ่งค่าท่ีได้อยู่ระหว่างช่วง 2.00-2.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) ดังนั้น แสดงถึง 
ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-2 ได้คะแนน เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 

 

หมายเหต ุผลผลิตสูงกว่าเป้าหมาย=100%      ผลผลิตเท่ากับเป้าหมาย=100%     ผลผลิตใกล้เคียงเป้าหมาย (-5%) =66.7%    ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย = 33.6%      ไม่มีรายงานผลผลิต = 0% 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 

ตารางท่ี 2.68 ค าถาม จ-3 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไรของโครงการที่ 2 
ค าถาม จ-3   ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-5) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของหน่วยงานอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม อธิบายเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 ก าหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่า โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.).ร่วมกับส านัก
งบประมาณ.โดยหลักเกณฑ์.แนวทาง.และวิธีการประเมินความคุ้มค่า.สามารถ.download.ข้อมูลได้ที่  www.nesdb.go.th 
ค าตอบ                   ได้ 1                           ได้ 0.67                            ได้ 0.33                           ไม่ได้คะแนน                 ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น     

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
 -  การวัดประสิทธิภาพ  
 (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
  พิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 2 ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ใน  
4 มิติ ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 พบว่า โครงการที่ 2 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
เท่ากับ 2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 (2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
  ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
พบว่า โครงการที่ 2 เป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงไม่
สามารถแสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จึงขอยกเว้นการประเมินการวัดประสิทธิภาพด้านสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 (3)  ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ (Process)  
  พิจารณาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ.(Process).จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลผลิตที่ 2 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วง 2.51 -3.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน)
แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มาก” ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ (Process) เท่ากับ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 
 

 1. รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เปรียบเทียบกับ ง-5 
  1)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่นๆ (ระบุ) …………………………............…… พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
 
 
 

http://www.nesdb.go.th/
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

- การวัดประสิทธิผล  
 (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)  
  โครงการที่ 2 ไม่ปรากฏตัวช้ีวัด ตามแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2555-2558) เนื่องจาก เป็นโครงการ 
เฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ประเทศ จึงไม่สามารถแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับ
เป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้น ส่งผลให้โครงการที่ 2 ได้ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
3.00 คะแนน) (ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.00 หรือไม่มีรายงานผลลัพธ์)  
 (2)  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (ผลผลิต: Product)  
  พิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (ผลผลิต: Product) จาก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 2 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.52 คะแนน อยู่ในช่วง 3.51-4.00 คะแนน   
(จากคะแนนเต็ม.4.00.คะแนน).แสดงถึง.ความพึงพอใจในระดับ.“มากที่สุด”.ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้าน 
ความพึงพอใจของผูร้ับบริการผลประโยชน์จากการใช้บริการ (Product) เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
- การวัดผลกระทบ  
 (1) การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน Economics Benefit-Cost Ratio 
  1) กรณีการประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ ค่า Economic Benefit-Cost ratio เท่ากับ 554.58 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่า ส่งผลให้การประเมินผลกระทบของโครงการที่ 2 เท่ากับ 1 คะแนน และสรุปได้ว่า หากพิจารณาผลประโยชน์ 
และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนงานของโครงการที่ 2 ในมุมมองที่รอบด้านท้ังทางตรงและทางอ้อม ทั้ง
ในเชิงเศรษฐกิจและเชิงคุณค่า ผลกระทบระดับชุมชนและระดับประเทศ การสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐแก่  
กรมป่าไม้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง  
- การประเมินผลในภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจาก 5 ตัวช้ีวัด (ขอยกเว้น 1 ตัวช้ีวัด) มีค่าเท่ากับ 2.15 คะแนน 
ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 2.00-2.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม 
จ-3 ของโครงการที่ 2 เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 

ตารางท่ี 2.69  ค าถาม จ-4 หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม่
อย่างไรของโครงการที่ 2 

ค าถาม จ-4   หน่วยงานมีการเปรยีบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกบัส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอ่ืนท่ีมีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม: ผลการประเมินในระดับผลผลิต โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนอื่นที่มีประเภทผลผลิต/ชนิดที่มีลักษณะ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน อธิบายเพิ่มเติม เป็นการแสดงประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานที่ประเมิน เปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ประเภทผลผลิต/ชนิดมีลักษณะเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน  

ค าตอบ                 ได้ 1                      ได้ 0.67                    ได้ 0.33                       ไม่ได้คะแนน                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น     

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ขอยกเว้น เนื่องจาก  
  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็น
โครงการภายใต้โครงการส าคัญ.(Flagship.Project).ตามยุทธศาสตร์ประเทศของกรมป่าไม้ .ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) เช่นเดียวกับ
โครงการที่ 1 แต่ด าเนินการภายใต้หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ในประเด็นการป้องกันผลกระทบและ
ปรับตัว (Mitigation and Adaptation) ด้านการปรับตัว (Adaption) ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มีเป้าหมายเพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือ และป้องกันผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการย่อย ได้แก่ โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภาคป่าไม้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อได้แนวทางในการก าหนดทิศทางการส่งเสริม การปลูกสร้างสวนป่าที่สามารถ
ตอบสนองการปรับตัวด้านป่าไม้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจตาม
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ท่ีกรมป่าไม้รับผิดชอบ    
 หมายเหตุ  กรณีที่ภารกิจของหน่วยงานท่ีไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นได้ โดยมีเหตุผลที่ชัดเจนให้ยกเว้น
การค านวณคะแนน 

 1. รายงานผลการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หรือ
รายงานผลการเปรียบเทียบจากรายงานล่าสุดที่จัดท าแล้วเสร็จ 
 2. อื่น ๆ ประกอบด้วย 
  1) พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
  2) พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                   
พ.ศ. 2545 
  3) พระราชกฤษฎีกา โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 
  4) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2555 – 2558 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-10/N39/N-39.html
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 
ตารางท่ี 2.70 ค าถาม จ-5 ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลติและผลลัพธ์หรือไม่ อย่างไรของโครงการที่ 2 
ค าถาม จ-5   ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลผุลส าเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จในระดับผลผลิตและ ผลลัพธ์ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ผู้ประเมินอิสระ อธิบายเพิ่มเติม เป็นหน่วยงานประเมินผลภายนอก เช่น ส านักงบประมาณ ส านักตรวจและประเมินผลของกระทรวง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เป็นต้น  

ค าตอบ                                   ได้ 1                       ได้ 0.67                      ได้ 0.33                     ไม่ได้คะแนน                                                        

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
-  การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 
 (1)  ด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
  พิจารณาการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการที่ 2 ล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตประจ าปีตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ใน  
4 มิติ ตามผลการประเมิน ข้อ จ-2 โครงการที่ 2 ได้คะแนนด้านปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ 
2.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 (2) การประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิต (Product) 
  พิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (ผลผลิต: Product) จาก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 2 พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.52 คะแนน อยู่ในช่วง 3.51-4.00 แสดงถึง 
ความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด” ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลผลิต (Product) 
เท่ากับ 3.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
- การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 
 (1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 
  พิจารณาผลการประเมินในค าถามข้อ จ-1 ของโครงการที่ 2 ได้ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
(ไม่มีการรายงานผลลัพธ์) 
 (2) การประเมินวัตถุประสงค์ (Context Evaluation) 
  เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์การถ่วงน้ าหนักในสัดส่วน ผู้บริหาร:ผู้ปฏิบัติงาน:ผู้รับบริการ คือ 40:40:20 พบว่า  

 1.  รายงานการประเมินของผู้ประเมินอิสระที่แสดงผลความส าเร็จ
ของการด าเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์  
 1) รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. อื่นๆ (ระบุ) …………………… พร้อมเอกสารประกอบ 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2557  

ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Perform

ance Assessm
ent Rating Tool: PART) ค าถามชดุ จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์   

 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ 2 ได้รับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 3.50 คะแนน  
อยูใ่นช่วง 2.51-3.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน) แสดงถึง ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับ “มาก” 
ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนการประเมินด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เท่ากับ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
 (3) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ (Satisfaction Evaluation) 
  พิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) และ
ผลผลิต (Product) พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.25 คะแนน อยู่ในช่วง 2.51-3.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
4.00 คะแนน) แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มาก” ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิต (Product) เทา่กับ 2.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน) 
- การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ตัวช้ีวัด เท่ากับ 1.95 คะแนน อยู่ในช่วงระหว่าง 1.00-1.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม  
3.00 คะแนน) แสดงถึง ผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-5 ของโครงการที่ 2 ได้คะแนน เท่ากับ 0.33 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค  

 3.1.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 

  การวิเคราะห์ปัญหาขององค์การ1เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาองค์การ (Changing Management and Organization Development) น าไปสู่การพัฒนา

ประสิทธิภาพขององค์การให้สูงขึ้น 

  ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงองค์การ คือ กระบวนการที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 

ในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ภายในองค์การและมีผลกระทบ

ต่อการใช้อ านาจหน้าที่ในสายการบังคับบัญชา ความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์การ และการติดต่อสื่อสาร

ในองค์การ รวมทั้งแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆ การขยายขอบเขตไปสู่สากล 

การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญต่อผู้บริหารทุกคนในทุกระดับเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็น

รากฐานของการอยู่รอดขององค์การต่อไป  

  แนวคิดของ Hellriegel and Slocum (1990) ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญของ

การเปลี่ยนแปลงและการอยู่รอดขององค์การ  องค์การที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะเสียประโยชน์เป็นอย่างมาก 

อีกทั้งเมื่อมีการปรับตัวน้อยจะท าให้องค์การอยู่รอดต่อไปได้ยาก ดังแผนภาพที่ 3.1 
 

แผนภาพที่ 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและการอยู่รอดขององค์การ 
 

องค์การเปลี่ยนแปลงช้า 

และอาจล้มเหลวในไม่ช้า 
 

 

องค์การอยู่รอด 

และเจริญเติบโตสูง 

 

องค์การอยู่ไมร่อด 

แน่นอน 
 

 

อาจอยู่รอดได ้

ถ้าปรับตัวได้ด ี

 

    

                                                           
1 องค์การ หมายถึง รูปแบบของการท างานของมนุษย์ทีม่ีลักษณะการท างานเป็นกลุ่ม ที่มีการประสานงานกนัตลอดเวลา ตลอดจนต้องมี 
การก าหนดทิศทาง มีการจัดระเบียบวิธีท างาน และติดตามวัดผลส าเร็จของงานที่ท าอยู่เสมอ 

ความมั่นคงอยู่รอด 

ขององค์การ 

สูง 

ต่ า 
ต่ า การปรับตัว สูง 
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   การเปลี่ยนแปลงในองค์การจะเกิดขึ้นได้จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส าคัญต่อไปนี้ คือ 

   1.  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (The Change Agent) 

   2.  การพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่ควรต้องเปลี่ยนแปลง.(Determining.what.should.be changed) 

   3.  ชนิดของการเปลี่ยนแปลง (The kind of change to make) 

   4.  ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง (Individuals affected by change) 

   5.  การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (Evaluation of change) 
 

   นอกเหนือจากนั้น ผู้บริหารควรจ าเพาะว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรในองค์การ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   1.  องค์ประกอบด้านโครงสร้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงสายการบังคับบัญชา การกระจายอ านาจ 

    2. องค์ประกอบด้านบุคคล หมายถึง การเปลี่ยนทัศนคติ มีการใช้ความเป็นผู้น าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลง การใช้ทักษะทางการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพนักงานในองค์การ 

   3.  องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน 

   ส าหรับการพัฒนาองค์การเป็นแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การท างานในองค์การอย่างมีแบบแผน ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาโดยเริ่มจากการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ขององค์การ และการพยายามวิเคราะห์ปัญหา การวินิจฉัยว่าปัญหานั้นเกิดจากสาเหตุใด และท าการพัฒนากลยุทธ์

ในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีข้ึนกว่าเดิมโดยมีการประเมินหรือการวัดผลที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงนั้น

เพ่ือให้ทราบผลสะท้อนกลับของการเปลี่ยนแปลง ดังแผนภาพที่ 3.2 
 

แผนภาพที่ 3.2 กระบวนการพัฒนาองค์การ  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา H.M.F. Rash, 1997, Organizational Development; A Reconnaissance Industrial Conference Board. 
 

  จากแผนภาพที่ 3.2 จะเห็นว่าการวิเคราะห์ปัญหาขององค์การ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่น าไปสู่ 

การพัฒนากลยุทธ์หรือการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้  

การตระหนัก 

ในปัญหา 
การวิเคราะห์

ปัญหา 
ผลสะท้อนกลับ 

การพัฒนากลยุทธ ์

การประเมินผล 

การแก้ไขปัญหา 

การอยู่ระหว่าง 

การแก้ไข 
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การวิเคราะห์ปัญหาขององค์การ เป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันและ

ปัญหาต่างๆ ขององค์การ ทั้งนี้  สาเหตุหรือความจ าเป็นของการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคขององค์การ 

ประกอบด้วย 

   1)  เพ่ือให้ทราบว่าองค์การต้องการปรับปรุงอะไรบ้าง และจะปรับปรุงอย่างไร 

   2)  เพ่ือให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ซึ่งในบางครั้งการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดย

ผู้บริหารอาจมีแนวโน้มไปตามทัศนคติส่วนตน จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เป็นระบบ 

   3)  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเข้าใจในสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่งจะน าไปสู่

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูง 

   4)  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้องค์การได้เรียนรู้ปัญหาด้วยตัวเอง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ                

วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน น าไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   5)  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาขององค์การท าการศึกษาและพิจารณาปัญหาร่วมกัน 

กับบุคลากรในองค์การ ตลอดจนการท าความเข้าใจวัฒนธรรม ค่านิยม และปทัสถาน2ขององค์การ  
 

   นอกจากนั้น การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเป็นการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของ

องค์การ ตลอดจนแสวงหาสภาพองค์กร3ที่ปรารถนา การก าหนดลักษณะของข้อมูลที่จะท าการวิเคราะห์จึงมี

ความส าคัญ.ทั้งนี้.McGill.(1997)4.ให้ความเห็นว่า.การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือการพัฒนาองค์การเป็นเรื่องของ

การศึกษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรต่างๆ ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น 4 กระบวนการ 

ประกอบด้วย 

   1)  กระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการนี้ อาทิ พฤติกรรมการก าหนดเป้าหมายขององค์การ นโยบายด้านต่างๆ ขององค์การ ความเข้าใจ

ของสมาชิกต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ การต่อต้านเป้าหมายขององค์การ เป็นต้น 

   2)   กระบวนการจัดโครงสร้างและความพึงพอใจต่องาน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย อาทิ สภาพ 

การท างาน ระบบการบริหารงาน ระบบการจ่ายผลตอบแทนและงบประมาณ ความมั่นคงในการท างาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การควบคุมงาน แรงจูงใจในการท างาน ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  

ความรับผิดชอบ การยอมรับในผลการปฏิบัติงานหรือความส าเร็จ เป็นต้น  

                                                           
2 ปทัสถาน หมายถึง มาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก ่กฎ ระเบียบ แบบแผนความประพฤติต่างๆ 
3 องค์กร หมายถึง บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกัน โดยมวีัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน และด าเนินกิจกรรม
บางอย่างร่วมกันอยา่งมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
4 Michael E. McGill, Organization Development for Operating Managers (New York: A Division of American Management 
Association, 1997.) อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท,์ การพัฒนาองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ: ซีวีแอลการพิมพ,์ 2551), หน้า 110. 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

3-4       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

   3)   กระบวนการในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย อาทิ ภาวะผู้น า การจูงใจ  

การติดต่อสื่อสาร การวินิจฉัยสั่งการ เป้าหมาย การบังคับบัญชา เป็นต้น 

  4) กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม ประกอบด้วยตัวแปรย่อย อาทิ                    

ความไว้วางใจซึ่งกันและกนั การแสดงออกของบุคคลภายในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์การ 

บุคลิกภาพของบุคคลและกลุ่มต่างๆ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  

  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคขององค์การ จึงเป็นการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของลักษณะของข้อมูล

ตามกระบวนการดังกล่าว น าไปสู่การก าหนดแนวการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเชิงกลยุทธ์ 
  

 3.1.2  กรอบแนวคิดในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

  แนวคิดในการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคซึ่งที่ปรึกษาน ามาใช้ คือ แนวคิดการวางแผน

เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการหรือแผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน  

มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มุ่งเอาชนะคู่แข่งขันหรือเพ่ือหลบหลีกปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนสามารถบรรลุ

เป้าหมายที่ต้องการขององค์การ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Situation 

Analysis) หรือ การวิเคราะห์ SWOT ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และ

สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ส าหรับด าเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยอาจออกมาเป็น

ยุทธศาสตร์หรือแผนการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคขององค์การ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  (1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

    สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วยปัจจัยที่อยู่ภายในองค์กร.ได้แก่.โครงสร้างวัฒนธรรม 

และทรัพยากรขององค์กร.โดยโครงสร้างแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มงาน.ความสัมพันธ์ทางอ านาจหน้าที่                      

การไหลเวียนของงาน.การติดต่อสื่อสารภายใน.และวัฒนธรรมองค์กร.หมายถึง.ความเชื่อ.ความคาดหวัง                  

และค่านิยมร่วมกัน.ซึ่งปรากฏเป็นบรรทัดฐานที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ยอมรับกันของบุคคลตั้งแต่ผู้บริหารลงมาถึง

พนักงานระดับล่างสุด.ขณะที่ทรัพยากรขององค์กร.หมายถึง.ทรัพย์สินขององค์กร.ได้แก่.บุคลากร.เงินทุน  

วัตถุดิบ.เทคโนโลยี.และทักษะ.ทั้งนี้.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วยการวิเคราะห์ .ในสอง

ประเด็นหลัก ได้แก ่

   จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การด าเนินงานภายในองค์กรที่สามารถด าเนินการได้อย่าง                         

มีประสิทธิภาพ  

   จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง การด าเนินงานภายในองค์กรที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง              

มีประสิทธิภาพและเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ  
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  (2)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

   สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วยปัจจัยที่อยู่ภายนอกและไม่อยู่ภายใต้การควบคุม                     

ขององค์กร.จ าแนกเป็น สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน.และสภาพแวดล้อมทั่วไป.โดยสภาพแวดล้อมของ                 

การด าเนินงาน ประกอบด้วย ปัจจัยที่กระทบและถูกกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงาน ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         

และผู้รับบริการ รัฐบาล ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ชุมชน คู่แข่งขัน และกลุ่มผลประโยชน์ ส่วนสภาพแวดล้อมทั่วไป 

ประกอบด้วย ปัจจัยที่ไม่กระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานในระยะสั้น แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระยะยาว 

ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทั้งนี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วยการวิเคราะห์

ในสองประเด็นหลัก ได้แก่ 

   โอกาส.(Opportunities).หมายถึง.สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน

ขององค์กร.เช่น.สภาพเศรษฐกิจ.สังคม.การเมือง.เทคโนโลยี.และการแข่งขันเพ่ือการแสวงหาประโยชน์                            

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมดังกล่าว เช่น การพัฒนาของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของประชากร                

การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและทัศนคติ การแข่งขันจากต่างประเทศ เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจท าให้

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงไป 

   อุปสรรค.(Treats).หมายถึง.สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามต่อการด าเนินงาน                      

ขององค์กร ได้แก ่สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการแข่งขัน 

  อนึ่ง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และสภาพแวดล้อมภายนอก 

(โอกาสและอุปสรรค).สามารถแสดงเป็นตาราง.SWOT.ที่แสดงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์.เพ่ือการพัฒนาองค์การ 

ทีส่อดคล้องกับปัญหา และสภาพแวดล้อมขององค์การ ดังแสดงในตารางที่ 3.1   
 

ตารางท่ี 3.1 สรุปการวิเคราะห์ SWOT  

           ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
 S = ระบุจุดแข็งภายใน  W  = ระบุจุดอ่อนภายใน 

O = ระบุโอกาสภายนอก  SO = ยุทธศาสตร์เชิงรุก  WO  = ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

T = ระบุอุปสรรคภายนอก  ST = ยุทธศาสตร์เชิงรับ  WT  = ยุทธศาสตร์เชิงถอย 

 

  จากตารางข้างต้น จ าแนกยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์การได ้4 ประเภท ดังนี้  

  ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategies) เป็นยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร.ซึ่งพิจารณาด าเนินการเมื่อปัจจัยที่เป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ .ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ

สภาพแวดล้อมภายนอก อยู่ในช่องจุดแข็ง (S) และโอกาส (O)  
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  ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา.(WO.Strategies).เป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง.เพ่ือให้

สามารถด าเนินยุทธศาสตร์ได้เมื่อโอกาสอ านวย.ซึ่งพิจารณาด าเนินการเมื่อปัจจัยแห่งความส าเร็ จของ

สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในช่องจุดอ่อน.(W).แต่ปัจจัยแห่งความส าเร็จของสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในช่อง

โอกาส (O)  

  ยุทธศาสตร์เชิงรับ .(ST.Strategies).เป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับอุปสรรคให้เป็นโอกาสเพ่ือให้

สามารถด าเนินยุทธศาสตร์ได้ ซึ่งพิจารณาด าเนินการเมื่อปัจจัยแห่งความส าเร็จของสภาพแวดล้อมภายใน

อยู่ในช่องจุดแข็ง (S) แต่ปัจจัยแห่งความส าเร็จของสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในช่องอุปสรรค (T) 

  ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT Strategies) เป็นยุทธศาสตร์ที่ก่อให้เกิดการปรับรูปแบบการด าเนินงาน

เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อปัจจัยแห่งความส าเร็จของสภาพแวดล้อมภายในอยู่ในช่องจุดอ่อน (W) และ

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในช่องอุปสรรค (T) 
 

 3.1.3 รายละเอียดกิจกรรมภายใต้การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การก าหนดแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค.และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557  

   เพ่ือให้ผลการประเมินการด าเนินงานของกรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สะท้อน

ปัญหาอุปสรรค ที่น าไปสู่การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ที่เป็นไปอย่างครบถ้วน.ครอบคลุม.และสะท้อนผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

ได้อย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้องพิจารณาการประเมินผลกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการอย่างครบถ้วน ซึ่ง

สามารถจ าแนกตามกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี ้ 

   1)  ผู้ให้บริการ  

      พิจารณากิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการที่ด าเนินงานทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

จ านวนทั้งสิ้น 60 กิจกรรมย่อย5 ซ่ึงสามารถจ าแนกตามผลผลิต/โครงการได้ดังนี้   

    1.1) ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก คือ 

      (1) กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า: 4 กิจกรรมย่อย  

      (2) กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้: 4 กิจกรรมย่อย 

      (3) กิจกรรมหลักปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นทีเ่อกสารสิทธิ์: 1 กิจกรรมย่อย 

      (4) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้: 10 กิจกรรมย่อย 

      (5) กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน: 1 กิจกรรมย่อย 

                                                           
5 เป็นกิจกรรมยอ่ยซ่ึงจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ ทั้งส้ิน 59 กิจกรรมยอ่ย ผนวกกับ 1 กิจกรรมเพิ่มเติมที่ประเมินผลตามกรณีศึกษา ซ่ึงได้แก่ 
ส านักงานป่าสงวนแห่งชาต ิ
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      (6) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้: 13 กิจกรรมย่อย 

      (7) กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้: 15 กิจกรรมย่อย 

       1.2) ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 

      (1) กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้: 7 กิจกรรมย่อย 

      (2) กิจกรรมหลักจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: 1 กิจกรรมย่อย 

    1.3) โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย 

    1.4) โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย 

   2)  ผู้รับบริการ  

    พิจารณากิจกรรมที่สอดคล้องกับการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจาก 

การใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผล

ในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วย 15 กิจกรรมย่อย ร่วมกับกิจกรรมที่ได้รับการประเมินผลภายใต้

การประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 จ านวน 5 กิจกรรมย่อย6 พร้อมทั้ง กิจกรรมภายใต้การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรณีศึกษา จ านวน 2 กิจกรรมย่อย7 
    

 

 

 

 

                                                           
6 กิจกรรมที่ได้รับการประเมินผลภายใต้การประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 จ านวน 5 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 1) กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 2) กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่าย  
แบบบูรณาการ 3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า และ 4) กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่า  
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) และ 5) โครงการส่งเสริมใช้กล้าพันธุ์ดี 
7 กิจกรรมภายใต้การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรณีศึ กษา ทั้งสิ้น 3 กรณีศึกษา 
ประกอบด้วย 1) ส านักงานป่าสงวนแห่งชาติ 2) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และ 3) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้ กิจกรรมป้องกันฯ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating 
Tool: PART) ด้วย จึงไม่มีการนับซ้ าอีก  
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 3.1.4 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การก าหนดแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค.และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557 

   1)  ประชากรในการศึกษา  

    การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจที่มีขอบเขต

การศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีประชากรเป้าหมายเป็นผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

ซึ่งจ าแนกเป็น.2.กลุ่ม.ได้แก่.1).ผู้ให้บริการ.ซึ่งประกอบด้วย.บุคลากรระดับผู้บริหาร.และบุคลากรระดับ 

ผู้ปฏิบัติการ และ 2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

   2)  จ านวนตัวอย่างที่ได้รับจากการส ารวจข้อมูล  

    2.1)  การสัมภาษณ์ 

      (1) ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน.(ระดับผู้อ านวยการส านักขึ้นไป).จ านวน.11.ตัวอย่าง  

    2.2)  การสอบถาม  

      (1) ผู้ให้บริการ จ านวนรวมทั้งสิ้น 242 ตัวอย่าง จ าแนกเป็น  

       (1.1) บุคลากรระดับผู้บริหาร (ระดับผู้อ านวยการส่วนขึ้นไป หมายรวมถึง

ผู้อ านวยการส านักด้วย).16.ตัวอย่าง. 

       (1.2) บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติการ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

และพนักงานจ้างเหมาบริการ) จ านวน 226 ตัวอย่าง 

      (2) ผู้รับบริการ (ประชาชน และบุคลากรผู้รับบริการ) จ านวน 938 ตัวอย่าง 
 

 

ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของจ านวนตัวอย่างที่ได้รับจากการส ารวจข้อมูล  

กลุ่ม ประชากรตัวอย่าง 
1.  การสัมภาษณ์ (ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานระดับผู้อ านวยการส านักขึ้นไป) 11 
2. การสอบถาม  
 2.1 ผู้ให้บริการ (บุคลากรของกรมป่าไม้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค)  242 
 บุคลากรระดบัผู้บริหาร (ผู้อ านวยการส่วนข้ึนไปรวมถึงผู้อ านวยการ

ส านัก) 
16 

 บุคลากรระดบัผู้ปฏิบัติการ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ และพนักงานจ้างเหมาบรกิาร) 

226 

 2.2 ผู้รับบริการ (ประชาชนและบุคลากรผู้รับบริการ)  938 
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 3.1.5 พื้นที่เป้าหมายการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

  ตามขอบเขตการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่ง

ครอบคลุมการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของ

เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 

Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ การประเมินผล

ภายใต้การประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ..2557.และการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ตามกรณีศึกษา 

และผลสืบเนื่องจากการน าเสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้นต่อคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานของที่ปรึกษา

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.ที่ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน 

ที่รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการที่ต้องด าเนินการส ารวจข้อมูล .เพ่ือการประเมินผลได้มี

ข้อเสนอแนะในการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจโดยการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินกิจกรรม.จ าแนกเป็น.2.กลุ่ม.คือ.1).ผู้ให้บริการ.และ.2).ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ 

การด าเนินกิจกรรมของกรมป่าไม้.ซึ่งกระจายในพื้นที่ทั่วประเทศ.โดยให้ด าเนินการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

รายกิจกรรม/โครงการ แบบกระจายทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค.ซึ่งจ าแนกเป็น.5.ภาค.

ประกอบด้วย.1).ภาคเหนือ.2).ภาคกลาง.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.4).ภาคตะวันตก.และ.5).ภาคใต้.  

  อนึ่ง.การส ารวจข้อมูลของกลุ่มผู้ให้บริการด าเนินการในรูปแบบการสอบถาม ทั้งแบบการสอบถาม

เชิงลึก.(face.to.face).และการสอบถามโดยอาศัยแบบสอบถาม.ซึ่ งการกระจายแบบสอบถามครอบคลุม 

ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาคในทุกส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยอาศัย 

การส ารวจข้อมูลภาคสนามและการกระจายแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
 

3.2 การรวบรวมปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน 

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบในการประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาและ 

การก าหนดแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป และจากแนวคิด 

ในการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่น ามาใช้.คือ.แนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์.ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ

วิธีการหรือแผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบ.มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน.มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์  

มุ่งเอาชนะคู่แข่งขันหรือเพ่ือหลบหลีกปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่กรมป่าไม้ต้องการ ทั้งนี้ 

อาศัยวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม.(Situation.Analysis).หรือ.การวิเคราะห์ .SWOT.ซ่ึงประกอบด้วย 
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ส าหรับ

ด าเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยอาจออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือแผนการปฏิบัติงานเพ่ือการแก้ไขปัญหา

อุปสรรคขององค์การ.ดังนั้น.รูปแบบการรวบรวมปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะด าเนินการโดยการประมวลผลในรูปแบบ

การวิเคราะห์ SWOTs  

 ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการด า เนินงานของกรมป่าไม้ 

จากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่งผลให้สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ SWOTs ได้ดังนี ้

 3.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

  1) จุดแข็ง 

   1.1)  ด้านบริบท/วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของนโยบาย 

    (1) แผนงานกิจกรรมในอดีตของกรมป่าไม้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์อีกมาก 

จากรายงานที่แสดงสัดส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวมต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม.(B/C.Ratio)  

ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวจะแสดงถึงประสิทธิภาพของโครงการในการใช้ทรัพยากร หรือความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน

ของกิจกรรมต่างๆ พบว่า กิจกรรมของกรมป่าไม้โดยเฉลี่ยแล้วนั้นยังมีความคุ้มค่าของต้นทุนในการด า เนิน

กิจกรรมในระดับเฉลี่ยสูงมาก ซึ่งแสดงถึงการใช้จ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นยังสามารถ สร้างผลประโยชน์รวมในกิจกรรม

ต่างๆ ของกรมป่าไม้ได้อีกมาก อีกทั้งยังแสดงถึงศักยภาพที่แท้จริง ของกิจกรรมนั้นๆ ยังมิได้ถูกด า เนิน

กิจกรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

   1.2)  ด้านบุคลากร  

    (1)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     ทั้งนี้.ความสามารถของเจ้าหน้าที่สามารถสังเกตได้จากผลการประเมิน 

การด าเนินงานของแผนงานกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยในทุกๆ โครงการของกรมป่าไม้อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็น

ผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร ชุมชน และเครือข่าย

ในภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2)  จุดอ่อน  

   2.1)  ด้านบริบท/วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของนโยบาย  

    (1)  การก าหนดนโยบายจากส่วนกลางบางกรณีไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค  

     การวางแผนก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการผลผลิต  

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ เริ่มจากส่วนกลาง

เป็นส าคัญ ท าให้บางกรณีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการไม่สอดคล้องกับการน าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง 

เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลางพิจารณาจัดสรรงบประมาณในลักษณะของภาพรวมทั้งประเทศ  ขณะที่พ้ืนที่

เป้าหมายในการปฏิบัติงานตามผลผลิตในแต่ละภูมิภาคมีบริบท สภาพแวดล้อม เงื่อนไขของการปฏิบัติงาน

ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากร อาท ิงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินงาน และ

วัสดุอุปกรณ์ ไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการในแต่ละพ้ืนที่  

    (2)  การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว  

     กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นหลายกิจกรรมมีประโยชน์และส่งผลกระทบในทางบวก

กับประชาชน/ชุมชนโดยรอบบริเวณพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรม แต่ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ.ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน .หรือเสียโอกาส  

ในด้านความร่วมมือที่จะได้รับ .กล่าวคือ.การด าเนินกิจกรรมที่อาศัยเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้น 

จากการท าความเข้าใจและต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินการ.แต่บางครั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือ

ปีงบประมาณใหม่ไม่ได้รับงบประมาณการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง.ส่งผลให้ความร่วมมือที่สร้างและ

เกิดข้ึนไม่สามารถด าเนินต่อไปได ้เนื่องจากประชาชนต้องให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีพ

เป็นล าดับแรก ดังนั้น เจ้าหน้าที่ จึงเป็นเสมือนบุคคลประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ เมื่อใน

กิจกรรมเหล่านั้นขาดเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือหรือให้ความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากขาดงบประมาณ 

การด าเนินงานจึงขาดความต่อเนื่องเช่นกัน .และในบางกรณีน าไปสู่การไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ 

ในการด าเนินกิจกรรมและการดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าเท่าที่ควร .เนื่องจากประชาชนขาดความเชื่อใจต่อ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

   2.2)  ด้านบุคลากร  

    (1)  การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพื้นที่  

     หน่ วยง านในระดับ พ้ืนที่ มี อั ต ราก า ลั งที่ น้ อยมาก .และไม่ เ พีย งพอ 

ต่อการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย .ส่งผลให้งานในความรับผิดชอบต่อคนมีมาก .เช่น  

หน่วยป้องกันรักษาป่า บางหน่วยดูแลพ้ืนที่อย่างน้อย 2 จังหวัด ซึ่งใน 1 หน่วยฯ มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 10-15 คน 
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นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจ าเท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน และปัญหาช่องว่างของต าแหน่งในส านักงานส่วนภูมิภาค ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารใน

ส่วนส านักภูมิภาค.พบว่า.ประสบปัญหาโครงสร้างการบริหารงาน .กล่าวคือ.ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน 

ซึ่งเป็นข้าราชการในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นข้าราชการอาวุโสที่เหลืออายุงานเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น .ในขณะที่

ต าแหน่งรองลงไปส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจ าที่มีอายุงานน้อย .และยังขาด

ประสบการณ์เท่านั้น ซึ่งผู้บริหารเหล่านี้มีความกังวลด้านการบริหารงานในอนาคตหลังจากต าแหน่งว่างลง

จะไม่มีผู้ที่เป็นข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญหรือช านาญในพ้ืนที่สามารถด ารงต าแหน่งแทนได้  

    (2)  การขาดความสมดุลระหว่างค่าตอบแทนของบุคลากรระดับปฏิบัติงานกับ 

ภาระงานที่ได้รับ  

     ค่าตอบแทนที่บุคลากรระดับปฏิบัติงานได้รับมีจ านวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับ

ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก.ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่มี

เฉพาะหัวหน้าหน่วยฯ เท่านั้นที่ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามรูปแบบข้าราชการ ส่วนเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

เป็นเพียงพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจ าที่ได้รับค่าตอบแทนน้อย ในขณะที่บุคลากรภายใต้สังกัดส านัก

ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ซึ่งมีทั้งหมดประมาณจ านวน 3,500 คน มีภาระงานในการดูแลรักษาผืนป่า

เฉลี่ยประมาณ 19,000 ไร่/คน (พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบมีจ านวน 73.70 ล้านไร่) อีกทั้ง

บุคลากรปฏิบัติงาน จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่ ท าให้บุคลากรของ

หน่วยงานขาดขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  

   2.3)  ด้านงบประมาณ  

    (1)  ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

     การด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานในพื้นท่ีส่วนใหญ่ พบว่า เกิดปัญหาข้อจ ากัด

ด้านงบประมาณที่ขาดความสอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย .โดยเฉพาะกิจกรรมภายใต้ 

ความรับผิดชอบ ของหน่วยป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม ้เช่น เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนซึ่งเป็นพนักงาน

ราชการหรือลูกจ้างประจ า.พบว่าไม่เพียงพอ.เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานและความเสี่ยงภัยขณะปฏิบัติ

หน้าที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็น

ผลมาจากการแบ่งแยกกรม ส่งผลให้ฐานงบประมาณ ด้านการป้องกันรักษาป่าของหน่วยป้องกันฯ  

ส่วนใหญ่คงอยู่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นอกจากนั้น เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ

ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน  

ด้านสารสนเทศป่าไม้ และงานวิจัย กล่าวคือ ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ก้าวไกลมาก แต่กรมป่าไม้ 

ยังขาดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการอบรมแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง 
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   2.4)  ด้านวัสดุอุปกรณ์  

    (1)  ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานไม่เพียงพอและขาดแคลนวัสดุ

อุปกรณ์ที่ทันสมัย    

     ปัญหาการขาดวัสดุอุปกรณ์ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยงานภายใน 

กรมป่าไม ้โดยเฉพาะในหน่วยป้องกันรักษาป่า โดยเฉพาะการขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหา

ต าแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม.(GPS).และวิทยุสื่อสาร.การขาดแคลนยานพาหนะ.และการขาดแคลน

อาวุธ ในการลาดตระเวน ในส่วนของยานพาหนะ พบว่า บางหน่วยงานในพ้ืนที่ไม่มีรถยนต์ที่สามารถใช้งาน

ได้เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ที่ลาดชัน บางพ้ืนที่มีรถยนต์ที่สภาพเก่า (อายุประมาณ 20 ปี) และไม่เหมาะกับ 

การใช้งาน.หรือบางหน่วยเป็นรถยนต์ที่หมดสภาพการใช้งาน .ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง.ในหน่วยป้องกันรักษาป่า .และแม้ว่าในปีงบประมาณที่ผ่านๆ.มาจะมีการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือซื้อยานพาหนะใหม่ .แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ .อนึ่ง.จากการส ารวจข้อมูล

ภาคสนามพบว่าหน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนใหญ่ .นอกจากการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

บ้านพักเจ้าหน้าที่ในบางหน่วยฯ อยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก เนื่องจากขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษา  
 

 3.2.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

  1)  โอกาส  

   1.1)  ด้านบุคลากร  

    (1) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้และราษฎรอาสาในพื้นที่  

การด าเนินกิจกรรม  

     สืบเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ท าให้กรมป่าไม้ต้อง

พ่ึงพาอาสาสมัครราษฎรในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน.และให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 

เพ่ือให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของกรมป่าไม้ที่จะ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของราษฎรในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด า เนินกิจกรรม.ท าให้คน

สามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
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  2)  อุปสรรค  

   2.1)  ด้านบริบท/วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของนโยบาย  

    (1) ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอ่ืนๆ  

      พันธกิ จที่ ส าคัญประการหนึ่ งของกรมป่ าไม้ .คือ .การป้ องกั นรั กษาป่ า  

โดยการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และการจัดการที่ดินป่าไม้ โดยการจัดการ

ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ราษฎรทราบและมีความเข้าใจโครงการจัดการ

ทรัพยากรที่ดินและป่าไม ้ส ารวจและวางแผนก าหนดความเหมาะสมการใช้พ้ืนที่ ตรวจสอบและรับรองสิทธิ์

การอยู่อาศัย/ท ากิน.ส ารวจและก าหนดป่าเสื่อมโทรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

รวมทั้งการจัดท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นภารกิจ ทีด่ าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 ในขณะที่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ มักมีความขัดแย้งหรือ

ขาดความสอดคล้องกับนโยบายของกรมป่าไม้ เช่น โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ของรัฐบาล และ

นโยบายของกรมที่ดิน.รวมทั้งนโยบายการสนับสนุน.การปลูกพืชเศรษฐกิจ.อาทิ.ยางพารา.ปาล์มน้ ามัน.และ

ข้าวโพด.ซึ่งก่อให้เกิดความต้องการที่ดินเพ่ิมมากขึ้น.น าไปสู่การบุกรุกท าลายป่า.นอกจากนั้น.ยังมีประเด็น

ในเรื่องป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี.เมื่อวันที่.14.พฤศจิกายน.พ.ศ..2504.ให้มีการจ าแนกประเภทที่ดิน

ในเขตจังหวัดต่างๆ.โดยได้จ าแนกที่ดินออกเป็น.2.ประเภท.คือ.1).ที่ดิน.ที่เป็นเขตป่าที่จะท าการสงวน

คุ้มครองไว้ เป็นสมบัติของชาติโดยถาวรสืบไป และ 2) ที่ดินบริเวณใดที่จะไม่สงวนไว้เป็นป่าก็ก าหนดให้เป็น

เขตที่จะเปิดจัดสรรเพ่ือเกษตรกรรม .และเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน .ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ 

การด าเนินงานในการพิทักษ์ รักษา และฟ้ืนฟูป่าไม้ของกรมป่าไม้อย่างยิ่ง 

 ทั้งนี้ นอกเหนือจากการพิจารณารวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคจากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

ประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมุ่ง

ด าเนินการในรูปแบบภาพรวมของกรมป่าไม้ และเพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคเป็นไปโดย

ละเอียดมากยิ่งขึ้น ที่ปรึกษาจึงด าเนินการร่วมกับการพิจารณาข้อมูลจากรายงานสรุปผลการติดตามผล 

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งจัดท าโดยส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม ้

ซึ่งแสดงปัญหาและอุปสรรครายกิจกรรมโดยละเอียดมากกว่า เพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลมีประสิทธิภาพ และ

สามารถด าเนินการประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ได้ดียิ่งขึ้น โดยการน าเสนอการรวบรวมข้อมูลด้านปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

อุปสรรคจะด าเนินการไปพร้อมกับการประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
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ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
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งบประมาณ พ.ศ. 2557  ในรูปแบบการจ าแนกรายกิจกรรมหลักในหัวข้อต่อไป เพื่อให้การรายงานผลอยู่ใน

รปูแบบที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
 

3.3 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ตามขอบเขตของการด าเนินงาน เรื่องการประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของ

กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ของกรมป่าไม้  

ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ 

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่า จากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

ประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการรวบรวม

ประเด็นด้านปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ในรูปแบบภาพรวมรายกิจกรรมหลัก

เท่านั้น ในขณะที่การรวบรวมข้อมูลจากรายงานสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2556.ของกรมป่าไม้.ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคไว้ 

โดยจ าแนกรายกิจกรรมย่อย ซึ่งมีรายละเอียดปัญหาและอุปสรรคการด าเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมราย

กิจกรรมย่อยมากกว่า ดังนั้น จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบร่วมกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือส ารวจผล

การน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ซึ่งรายงานตาม

กิจกรรมที่รายงานสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ของกรมป่าไม้.ได้รวบรวมและประเมินไว้เท่านั้น .ซึ่งผลการส ารวจและประเมินผลสามารถรายงาน 

โดยจ าแนกรายกิจกรรมหลัก พร้อมการระบุเหตุผลในกรณีที่หากแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้ 

ซึ่งรวบรวมจากแบบสอบถามประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

3-16       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ตารางที่ 3.3 รายงานการประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลกัที่ 1 ป้องกันรักษาปา่ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
ปัญหา: 1. ข้อมูลแผนท่ี จ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไมย้ังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
และการด าเนินคดีตามกฎหมาย 
แนวทางการแก้ไข: ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุม 
ไฟป่า (สปฟ.) ก าหนดแผนปฏิบตัิงานให้หน่วยป้องกันฯ  
ทุกหน่วยจัดท าแผนที่แสดงพ้ืนท่ีและขอบเขตการใช้ที่ดิน
ที่เป็นอยู่อย่างชัดเจน 

ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 20.00 
(เนื่องจากบางหน่วยฯ มีพื้นท่ีด าเนินการ
กว้างขวางมาก ดังนั้นการส ารวจเพื่อให้ได้

ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปได้ยาก 
ประกอบกับข้อมูลทีไ่ดร้ับจากระดบัพ้ืนท่ี
ล่าช้า ส่งผลให้ข้อมูลที่รวบรวมไดย้ังไม่

ครบถ้วนสมบรูณ์) 
ปัญหา: 2. ครุภณัฑย์านพาหนะมสีภาพเก่าและช ารดุทรดุโทรมมีระยะเวลาการใช้งานมานาน  
แนวทางการแก้ไข: การขอรับงบประมาณสนบัสนุน
เพิ่มเตมิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 40.00  
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ดังนั้น
การบริหารจัดการด้านความเหมาะสมของ

หน่วยฯ ในพ้ืนท่ีที่ควรไดร้ับการจดัสรร
ครุภณัฑ์เป็นดุลพินิจของส านักฯ สว่น

ภูมิภาค ซึ่งด าเนินการโดยการจดัสรรตาม
ความเหมาะสม) 

ปัญหา: 3. ครุภณัฑ์อาวุธปืนไม่เพยีงพอและที่มีอยู่มสีภาพเก่าไมส่ามารถใช้งานได้ดเีท่าที่ควร  
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าค าของบประมาณ 
โดยกรมป่าไม้อย่างเป็นรปูธรรม 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก ข้ันตอนการด าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานความมั่นคงอ่ืนๆ ซึ่งเป็นปัจจัย

ภายนอกท่ีไมส่ามารถก าหนดได้) 
ปัญหา: 4. เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยป้องกันฯ ยังขาดทักษะในการปฏบิัติงานด้านกฎหมายป่าไม้ การเขยีนบันทึกการจับกุม  
การใช้งานคอมพิวเตอร์ และความรู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
แนวทางการแก้ไข: การขอรับงบประมาณสนบัสนุนดา้น
การพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม 

ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 80.00 
(เนื่องจาก แม้ว่า สปฟ. จะด าเนินการจัดท า
ค าของบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร 

แต่ไมไ่ดร้ับการพิจารณาจัดสรร  
จึงด าเนินการได้เพยีงการเจยีดจ่าย

งบประมาณส่วนอ่ืนเพื่อด าเนินการ ส่งผลให้
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึง) 
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 5. ไม้ของกลางท่ีจับกุมมีจ านวนมาก การเคลื่อนย้ายจ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่าย  
แนวทางการแก้ไข: การขอรับงบประมาณสนบัสนุน 
จาก สปฟ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้

ด าเนินการ ดังนั้น อาศัยการเจยีดจา่ย
งบประมาณส่วนอื่นเพื่อด าเนนิการ) 

ปัญหา: 6. ขั้นตอนการด าเนินคดี ในการติดต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ยังไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงาน  
แนวทางการแก้ไข: การด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 
ในการประสานกับผู้แทนคดีที่กรมป่าไม้แต่งตั้ง และส านัก
กฎหมายในการขอสนับสนุนงบประมาณ  

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้

ด าเนินการ ดังนั้น อาศัยการเจยีดจา่ย
งบประมาณส่วนอื่นเพื่อด าเนนิการ) 

ปัญหา: 7. กิจกรรมการส ารวจรวบรวมข้อมูลประมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในป่าธรรมชาตยิงัขาดแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าคู่มอืการส ารวจ 
โดยละเอียด เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

ไม่สามารถประเมินการน าแนวทางการแก้ปัญหาไปปฏิบตัิได้ 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่ไดด้ าเนนิการต่อ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปัญหา: 8. ครุภณัฑ์ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ เช่น GPS วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูปดิจติอล  
เครื่องคอมพิวเตอร ์
แนวทางการแก้ไข: การขอรับงบประมาณสนบัสนุน
เพิ่มเตมิ 

ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 40.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ดังนั้น
การบริหารจัดการด้านความเหมาะสมของ

หน่วยฯ ในพ้ืนท่ีที่ควรไดร้ับการจดัสรร
ครุภณัฑ์เป็นดุลพินิจของส านักฯ สว่น

ภูมิภาค ซึ่งด าเนินการโดยการจดัสรรใน
รูปแบบการกระจายตามความเหมาะสม) 

ปัญหา: 9. อาคารส านักงาน บ้านพัก มีสภาพเก่า ช ารดุ ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม  
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อ
ซ่อมแซม 

ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 80.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ) 

แนวทางการแก้ไข: การขออนุมัตใิช้ไม้ของกลางเพื่อ 
การซ่อมแซม 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ) 

ปัญหา: 10. งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ในเรื่องค่าไฟฟ้าไม่เพียงพอ  
แนวทางการแก้ไข: สปฟ. ได้จดัสรรงบประมาณเหลือจ่าย
บางส่วนให้เพิ่มจากจ านวนท่ี กปม. จัดสรรให ้

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก แม้ว่าจะมีการจัดสรรเพิ่มเติมตาม

ค าขอ แต่ยังคงไม่เพียงพอ เพราะ
นอกเหนือจากค่าสาธารณูปโภคเพือ่ 

การด าเนินงานและสวัสดิการแล้ว หน่วยฯ 
ยังต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเตมิ

ในการดูแลไม้ของกลางอีกภาระหนึ่ง) 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 11. พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยป้องกันฯ มีจ านวนมากไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอย่างจ ากดั 
แนวทางการแก้ไข: สนับสนุนดา้นบุคลากรเพิ่มเตมิ หรือ
การบูรณาการร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 20.00 
(เนื่องจาก การเพิ่มจ านวนบุคลากรไม่
สามารถด าเนินการได้ จากข้อจ ากดั 

ด้านนโยบาย) 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง 
ปัญหา: 1. งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ในเรื่องค่าไฟฟ้าไม่เพียงพอ  
แนวทางการแก้ไข: สปฟ. ได้จดัสรรงบประมาณเหลือจ่าย
บางส่วนให้เพิ่มจากจ านวนท่ี กปม. จัดสรรให ้

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก แม้ว่าจะมีการจัดสรรเพิ่มเติม 
ตามค าขอ แต่ยังคงไม่เพียงพอ เพราะ
นอกเหนือจากค่าสาธารณูปโภคเพือ่ 

การด าเนินงานและสวัสดิการแล้ว หน่วยฯ 
ยังต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเตมิ

ในการดูแลไม้ของกลางอีกภาระหนึ่ง) 
ปัญหา: 2. ไม้ของกลางท่ีจับกุมมีจ านวนมาก การเคลื่อนย้ายจ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่าย  
แนวทางการแก้ไข: การขอรับงบประมาณสนบัสนุนจาก 
สปฟ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้

ด าเนินการ ดังนั้น อาศัยการเจียดจ่าย
งบประมาณส่วนอื่นเพื่อด าเนินการ) 

กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดการที่ดินป่าไม้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดการที่ดินป่าไม้ 
ปัญหา: 1. ปัญหาการน าผลการรังวัดแปลงท่ีดินมาตรวจสอบทับซ้อนกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1:4,000 ออร์โธสี พบว่า
บางแปลงมีสภาพร่องรอยท ากินไมชั่ดเจนหรือไม่มสีภาพการท าประโยชน์ (ท าประโยชน์หลังปี พ.ศ. 2505)  
แนวทางการแก้ไข: การพิจารณาในเชิงนโยบายโดย
ผู้บริหาร เนื่องจากพบปัญหาลักษณะนี้จ านวนมาก 

รอการพิจารณาแกไ้ขในระดับนโยบาย 

ปัญหา: 2. ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการออกหนังสืออนุญาต สทก. 1ก ได้ตามแผนการปฏิบัติงานในบางพื้นที่ เนื่องจาก
การรอประกาศก าหนดให้เป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการแก้ไข: การพิจารณาในเชิงนโยบายโดย
ผู้บริหาร 

รอการพิจารณาแกไ้ขในระดับนโยบาย 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ปัญหา: 1. ปัญหาข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนด้านงบประมาณ
เพิ่มเตมิ 

ร้อยละ 10.00  ร้อยละ 90.00 
(เนื่องจาก นโยบายการด าเนินงานมุ่งให้
ความส าคญักับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ประชาชนและชุมชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ทางบวกก่อนเสมอ) 

   
   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 1. ปัญหาข้อจ ากัดด้านบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน สง่ผลให้การด าเนินกิจกรรมในบางพื้นที่ล่าช้า 
แนวทางการแก้ไข: สนับสนุนดา้นบุคลากรเพิ่มเตมิ หรือ
การบูรณาการร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 90.00 
(เนื่องจาก อัตราก าลังยังคงไม่เพียงพอ 
ในการดูแลรับผดิชอบพ้ืนท่ีที่ครอบคลุม 

ทั่วประเทศ) 
กิจกรรมหลกัที่ 4 ฟ้ืนฟูป่าไม้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
ปัญหา: 1. ปัญหาไฟท่ีเกิดจากราษฎรเข้ามาหาของป่าและจุดไฟเผาป่าเพื่อการลา่สัตว์ การเก็บหาของป่า และเพื่อให้ 
ยอดอ่อนของป่าผลิใบเพื่อเก็บเป็นอาหาร 
แนวทางการแก้ไข: การจัดเวรยามป้องกันเพ่ือสอดส่อง
พื้นที่โครงการ พร้อมท้ังการประสานหน่วยป้องกันไฟป่า 
และร่วมลาดตระเวน พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนโดยรอบตระหนักและช่วยป้องกัน 

ร้อยละ 87.50 ร้อยละ 12.50 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านจ านวนบคุลากรและ

งบประมาณ ดังนั้น จึงเน้น 
การประชาสัมพันธ์เป็นหลัก แต่ในบางพื้นที่

ไม่ได้ผลเท่าที่ควร) 
ปัญหา: 2. การขาดแคลนอุปกรณ ์ยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ ในการปฏิบัติงาน  
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าบันทึกและรายงานไปยัง
ส่วนกลาง เพื่อเสนออธิบดีพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป 

ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 80.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ดังนั้น
แม้ว่าจะมีการท าบันทึกและรายงานไปยัง

ส่วนกลาง แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา
จัดสรร) 

ปัญหา: 3. การบุกรุกท าลายพื้นท่ีแปลงปลูกป่าจากราษฎรในบางพื้นที่ เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณทีไ่ม่มี
งบประมาณจ้างลูกจา้งลาดตระเวนดูแล  
แนวทางการแก้ไข: หน่วยปฏิบัตเิร่งท าความเข้าใจและ
ประสมัพันธ์ขอความร่วมมือกับราษฎรในพื้นที่เกี่ยวกับ
การบุกรุกพื้นท่ีป่า และประสานหน่วยป้องกันเพ่ือการร่วม
ลาดตระเวน 

ร้อยละ 54.54 ร้อยละ 45.45 
(เนื่องจาก แม้ว่าจะด าเนินการ

ประชาสมัพันธ์แล้ว หากแต่ยังคงประสบ
ปัญหา และมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณด้วย) 

ปัญหา: 4. การขาดแคลนบุคลากรประจ าพื้นที่  
แนวทางการแก้ไข: การส่งค าขอเรื่องบุคลากรเพิ่มเตมิ
เป็นไปได้ยาก ดังนั้น จึงควรเพิ่มเตมิงบประมาณ 
ด้านการจ้างเหมาประชาชน เพื่อดแูลพื้นท่ี 

ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 90.00 
(เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ในการจ้างเหมาประชาชนในพ้ืนท่ี) 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ปัญหา: 1. ปัญหาภัยแล้ง 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าหน่วยประชาสมัพันธ์ป่าไม้
เคลื่อนที่เพ่ือส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของ 
ป่าไม้ในการป้องกันภยัธรรมชาติ และสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมแีผนด าเนินการต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ร้อยละ 28.57 ร้อยละ 71.43 
(เนื่องจาก แม้ว่าจะมีการประชาสมัพันธ์ 

หากผลทีไ่ด้ยังไม่เป็นรูปธรรม ประกอบกับ
ปัญหาภัยแล้งเกิดจากปัจจัยภายนอก 

ด้านอื่นๆ ร่วมด้วย) 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 2. ปัญหาด้านปศสุัตว์เข้าแปลง 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าหน่วยประชาสมัพันธ์ป่าไม้
เคลื่อนที่เพ่ือส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของ 
ป่าไม้ในการป้องกันภยัธรรมชาติ และสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

ร้อยละ 28.57 ร้อยละ 71.43 
(เนื่องจาก แม้ว่าจะมีการประชาสมัพันธ์ 

หากผลทีไ่ด้ยังไม่เป็นรูปธรรม) 

ปัญหา: 3. ปัญหาด้านมวลชนและราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากพ้ืนท่ีด าเนินโครงการเป็นพ้ืนท่ีจับกุมตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าหน่วยประชาสมัพันธ์ป่าไม้
เคลื่อนที่เพ่ือส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของ 
ป่าไม้ในการป้องกันภยัธรรมชาติ และสร้างจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่ไม้ และมีแผนด าเนินการ
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ร้อยละ 28.57 ร้อยละ 71.43 
(เนื่องจาก แม้ว่าจะมีการประชาสมัพันธ์ 

หากผลทีไ่ด้ยังไม่เป็นรูปธรรม ดังนัน้  
ควรปรับวิธีในการด าเนินการเป็น 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมด้วย ซึ่งใช้ระยะเวลา

ในการด าเนินการเพื่อให้เห็นผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
ปัญหา: 1. พื้นที่ด าเนินโครงการบางแห่งสภาพดินไม่ดี ส่งผลใหต้้นไม้เติบโตช้า 
แนวทางการแก้ไข: การบ ารุงโดยการใส่ปุ๋ย ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 66.67 

(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านพ้ืนท่ีการด าเนิน
โครงการที่กว้างขวางมาก การดูแลท าได้
บางส่วนเท่านั้น ประกอบกับข้อจ ากัด 

ด้านงบประมาณ) 
ปัญหา: 2. ปัญหาไฟป่า 
แนวทางการแก้ไข: การจัดเวรยามป้องกันไฟป่าคอย
สอดส่องดูแลพื้นที่โครงการอย่างเข้มงวดในฤดูกาลไฟป่า 
พร้อมประสานหน่วยป้องกันไฟป่าเพื่อร่วมลาดตระเวน
และประชาสัมพันธ์ใหร้าษฎรในพืน้ท่ีตระหนักและช่วย
ป้องกัน และไม่น าสัตว์เลี้ยงไปเลีย้งในพื้นที่โครงการ 

ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 33.33 
(เนื่องจาก ความร่วมมืออาจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ปัญหาไฟป่าส่วนใหญ่เกิด
จากการลักลอบจุดไฟเผาของประชาชนท่ียัง

ขาดความเข้าใจบางส่วน) 
ปัญหา: 3. แผนงาน/งบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ตามฤดูกาลที่เหมาะสม 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งจัดเตรยีมแผนและ 
การเบิกจ่ายเพื่อเร่งรดัให้การด าเนนิงานเป็นไป 
ตามแผน 

ร้อยละ 81.82 ร้อยละ 18.18 
(เนื่องจาก ยังคงประสบปญัหางบประมาณ

ล่าช้าในบางพื้นที่) 
ปัญหา: 4. การขาดแคลนยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับสภาพพื้นที่ 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าบันทึกและรายงานไปยัง
ส่วนกลางเพื่อน าเสนออธิบดีกรมปา่ไม้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 

ร้อยละ 9.09 ร้อยละ 90.91 
(เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ แม้ว่าจะ

ด าเนินการจัดท าบันทึกและรายงานไปยัง
ส่วนกลาง แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรร 

ในบางพื้นที่ด าเนินการแก้ไขโดยมกีารขอ
อนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาได้ระดบัหนึ่ง) 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 5. พื้นที่โครงการมีความลอ่แหลมต่อการบุกรุก 
แนวทางการแก้ไข: หน่วยปฏิบัตเิร่งท าความเข้าใจและ
ขอความร่วมมือกับราษฎรในพื้นที ่พร้อมทั้งประสาน
หน่วยป้องกันฯ เพ่ือร่วมกันลาดตระเวนเมื่อพบการกระท า
ผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 33.33 
(เนื่องจาก ยังคงมีประชาชนบางสว่น 

ขาดความเข้าใจ) 

ปัญหา: 6. งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากค่าแรงสูง 
แนวทางการแก้ไข: มีการด าเนินการปรับปรุงราคางานต่อ
หน่วยให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 33.33 
(เนื่องจาก แม้ว่าปรับปรุงราคาต่อหน่วยให้

เหมาะสม แตย่ังคงไม่เพียงพอต่อ 
การด าเนินงาน ส่งผลใหเ้กิดข้อจ ากัด 

ด้านการจ้างเหมาแรงงาน) 
ปัญหา: 7. ขาดยานพาหนะในการท างานและลาดตระเวน 
แนวทางการแก้ไข: ปี พ.ศ. 2556 มีการจัดตั้งหน่วยฟื้นฟู
สภาพป่าสงวนแห่งชาติขึ้น โดยรวมโครงการ/แปลงปลูกป่า
ในพื้นที่ป่าสงวนฯ เดียวกันเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
ในการด าเนินงาน และกรมปา่ไม้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและจัดสรรงบประมาณส าหรับดูแลรักษา 

ร้อยละ 9.09 ร้อยละ 90.91 
(เนื่องจาก พ้ืนท่ีด าเนินการกว้างขวางมาก 

และงบประมาณจ ากัด) 

ปัญหา: 8. การลักลอบตดัหวายของชาวบ้าน 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งส ารวจความต้องการ 
กล้าไม้ของราษฎรเพื่อน าเสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณ 

ร้อยละ 72.72 ร้อยละ 27.27 
(เนื่องจาก ยังคงประสบปัญหาบ้าง จงึควรเร่ง
พิจารณาการส่งเสรมิการปลูกหวายในพื้นที่
ประชาชนต่อไป และบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัด) 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
ปัญหา: 1. พื้นที่ด าเนินโครงการบางแห่งสภาพดินไม่ดี ส่งผลใหต้้นไม้เติบโตช้า 
แนวทางการแก้ไข: การบ ารุงโดยการใส่ปุ๋ย ร้อยละ 72.72 ร้อยละ 27.27 

(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ) 
ปัญหา: 2. ปัญหาไฟป่า 
แนวทางการแก้ไข: การจัดเวรยามป้องกันไฟป่าคอย
สอดส่องดูแลพื้นที่โครงการอย่างเข้มงวดในฤดูกาลไฟป่า 
พร้อมประสานหน่วยป้องกันไฟป่าเพื่อร่วมลาดตระเวน
และประชาสัมพันธ์ใหร้าษฎรในพืน้ท่ีตระหนักและช่วย
ป้องกัน และไม่น าสัตว์เลี้ยงไปเลีย้งในพื้นที่โครงการ 

ร้อยละ 72.72 ร้อยละ 27.27 
(เนื่องจาก ความร่วมมืออาจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ปัญหาไฟป่าส่วนใหญ่เกิด
จากการลักลอบจุดไฟเผาของประชาชนท่ียัง

ขาดความเข้าใจบางส่วน) 
ปัญหา: 3. แผนงาน/งบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ตามฤดูกาลที่เหมาะสม 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งจัดเตรยีมแผนและ 
การเบิกจ่ายเพื่อเร่งรดัให้การด าเนนิงานเป็นไปตามแผน 

ร้อยละ 81.82 ร้อยละ 18.18 
(เนื่องจาก การเร่งรดัการด าเนินงานยังคง 

ไม่ได้ผลในบางพื้นที่) 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 4. การขาดแคลนยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับสภาพพื้นที่ 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าบันทึกและรายงานไปยัง
ส่วนกลางเพื่อน าเสนออธิบดีกรมปา่ไม้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ แม้ว่าจะ

ด าเนินการจัดท าบันทึกและรายงานไปยัง
ส่วนกลาง แต่ยังไม่ได้รับ 

การพิจารณาจัดสรร ในบางพื้นที่ด าเนินการ
แก้ไขโดยมีการขออนุมตัิใช้ยานพาหนะ
ส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งช่วยแก้ไข

ปัญหาได้ระดับหนึ่ง) 
ปัญหา: 5. พื้นที่โครงการมีความลอ่แหลมต่อการบุกรุก 
แนวทางการแก้ไข: หน่วยปฏิบัตเิร่งท าความเข้าใจและ
ขอความร่วมมือกับราษฎรในพื้นที ่พร้อมท้ังประสาน
หน่วยป้องกันฯ เพ่ือร่วมกันลาดตระเวนเมื่อพบการกระท า
ผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

ร้อยละ 81.82 ร้อยละ 18.18 
(เนื่องจาก ยังคงมีประชาชนบางสว่น 

ขาดความเข้าใจ) 

ปัญหา: 6. งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากค่าแรงสูง 
แนวทางการแก้ไข: มีการด าเนินการปรับปรุงราคางานต่อ
หน่วยให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ร้อยละ 18.18 ร้อยละ 81.82 
(เนื่องจาก แม้ว่าปรับปรุงราคาต่อหน่วยให้

เหมาะสม แตย่ังคงไม่เพียงพอต่อ 
การด าเนินงานที่มีพ้ืนท่ีกว้างขวางมาก ส่งผล
ให้เกิดข้อจ ากัดดา้นการจ้างเหมาแรงงาน) 

ปัญหา: 7. ขาดยานพาหนะในการท างานและลาดตระเวน 
แนวทางการแก้ไข: ปี พ.ศ. 2556 มีการจัดตั้งหน่วยฟื้นฟู
สภาพป่าสงวนแห่งชาติขึ้น โดยรวมโครงการ/แปลงปลูก
ป่าในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ เดียวกันเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การด าเนินงาน และกรมป่าไม้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
และจัดสรรงบประมาณส าหรับดูแลรักษา 

ร้อยละ 9.09 ร้อยละ 90.91 
(เนื่องจาก พ้ืนท่ีด าเนินการกว้างขวางมาก 

และงบประมาณจ ากัด) 

กิจกรรมย่อยท่ี 5 เพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
ปัญหา: 1. ปัญหากล้าไม้บางชนิดตาย หรือไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร เนื่องจากการขาดน้ าจากสภาพภมูิประเทศแห้งแล้ง 
และอากาศร้อนจัด 
แนวทางการแก้ไข: การเพิ่มเติมการดูแล รดน้ า 
เพื่อเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้กับกล้าไม ้

ร้อยละ 81.82 ร้อยละ 18.18 
(เนื่องจาก แม้ว่าจะมีการเพิ่มเติมการดูแล 

หากแต่ภูมิประเทศ และปจัจัยภายนอกด้าน
อื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อากาศ

ร้อนจัด ส่งผลให้ปัญหายังคงอยู่) 
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 2. ปัญหาการขาดแคลนยานพาหนะในการปฏิบตัิราชการ 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับงบประมาณสนับสนุน 
ในการจัดซื้อยานพาหนะในปีงบประมาณถัดไป 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ แม้ว่าจะ

ด าเนินการจัดท าบันทึกและรายงานไปยัง
ส่วนกลาง แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา

จัดสรร) 
ปัญหา: 3. ปัญหาคา่ใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะสูงและเป็นอุปสรรคในการออกพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ยานพาหนะส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกิน 15 ปี ทั้งสิ้น  
แนวทางการแก้ไข: ขอรับงบประมาณสนับสนุน 
ในการจัดซื้อยานพาหนะในปีงบประมาณถัดไป 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ แม้ว่าจะ

ด าเนินการจัดท าบันทึกและรายงานไปยัง
ส่วนกลาง แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรร 

ในบางพื้นที่ด าเนินการแก้ไขโดยมกีารขอ
อนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาได้ระดบัหนึ่ง) 

ปัญหา: 4. ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการกล้าไม้ของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนท่ัวไป 
แนวทางการแก้ไข: การด าเนินการส ารวจความต้องการ
กล้าไม้ เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณตามความต้องการ
ที่แท้จริง 

ร้อยละ 72.00 ร้อยละ 28.00 
(เนื่องจาก ภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้ ส่งผลให้

ประชาชนมีความคาดหวังเรื่องการบริการ 
กล้าไม้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับจ านวนกล้าที่ได้รับ

งบประมาณจัดสรรในการเพาะช า แม้ว่า
ผู้ปฏิบัติงานจะด าเนินการเพิ่มจ านวนการเพาะช า

ภายใต้งบประมาณที่ได้รับแล้วก็ตาม) 
ปัญหา: 5. ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุไม้ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากภูมิอากาศเปลีย่นแปลงส่งผลให้ 
เมลด็พันธ์ุไม้หายาก 
แนวทางการแก้ไข: เพิ่มแหล่งเมลด็ไม้ โดยผลิตกล้าไม้ที่
สามารถเจรญิเติบโตไดด้ีในพ้ืนท่ีด าเนินการนั้นๆ 

ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 33.33 
(เนื่องจาก ไม้บางชนิดมีความต้องการสูง 
เช่น พะยูง และมีข้อจ ากัดเรื่องการเก็บ 

เมลด็ไมต้ามธรรมชาติ ดังนั้น ควรด าเนินการ
ส ารวจแหล่งเมล็ดไม้อย่างจริงจังและจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานเพาะช ากล้าไม้

ประจ าพื้นท่ี) 
ปัญหา: 6. การขาดแคลนแรงงาน และแรงงานขาดความช านาญในการเพาะช ากลา้ไม ้
แนวทางการแก้ไข: การตั้งค าของบประมาณ 
ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อเพ่ิมองค์ความรู้ ทักษะ และ
ความช านาญของเจ้าหน้าท่ี 

ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 60.00 
(เนื่องจาก แม้จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
หากแต่การด าเนินงานต้องอาศัยการสั่งสม
ประสบการณ์ ประกอบกับหน้าท่ีดังกล่าว

ค่าจ้างแรงงานต่ า และเป็นงานท่ีท า 
ในลักษณะเดิมตลอด) 
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 7. ปัญหาวสัดุ ครภุณัฑ์ เก่าช ารุดใช้การได้ไมด่ีเท่าท่ีควร 
แนวทางการแก้ไข: การด าเนินการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจดัซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ทดแทนของเดิม 

ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 70.00 
(เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ แม้ว่าจะ

ด าเนินการจัดท าบันทึกและรายงานไปยัง
ส่วนกลาง แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา

จัดสรร) 
ปัญหา: 8. ขาดการทดแทนและเพิ่มอัตราต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของศนูย์เพาะช ากล้าไม้แทนต าแหน่งที่ว่าง 
แนวทางการแก้ไข: การขอรับการสนับสนุนอัตราก าลัง
เจ้าหน้าท่ีเพิ่มเติมจากกรมป่าไม ้

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 0.00 

ปัญหา: 9. ปัญหาการไม่สามารถประเมินผลการแจกจา่ยกล้าไมไ้ด้ เนื่องจากผู้ขอรับกลา้ไม้บางรายไมด่ าเนินการปลูกต้นไม้
ที่ขอรับไป 
แนวทางการแก้ไข: หน่วยงานด าเนินการติดตามและ 
ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนท่ีมาขอรับกล้าไม ้

ร้อยละ 53.75 ร้อยละ 46.25 
(ข้อเสนอเพิ่มเตมิ ควรก าหนดเงื่อนไข

เพิ่มเตมิในการขอรับกล้าไม้) 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า  
ปัญหา: 1. ปัญหาการขาดอุปกรณเ์ครื่องมือท่ีใช้ตรวจวัดค่าพิกัดแผนที่ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) และกล้องถ่ายรูป 
แนวทางการแก้ไข: แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดย 
การขอยืมอุปกรณ์ GPS จากหน่วยงานภายในส านักฯ  
ใช้ก่อน พร้อมกับการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ 
ในการจัดซื้อเพิ่มเติม 

ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 70.00 
(เนื่องจาก ยังไม่ไดร้ับการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ) 

ปัญหา: 2. ปัญหาการเข้าถึงพื้นที่ด าเนินการบางพื้นที่ยากล าบาก หรือมีค่าใช้จ่ายในการเขา้ถึงพื้นที่ค่อนข้างสูง 
แนวทางการแก้ไข: การด าเนินการส ารวจพื้นท่ีที่มีความ
เหมาะสมด้านปัจจัยเอื้อต่างๆ ก่อนการด าเนินโครงการ 
 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก เป็นปัจจัยภายนอกเรื่องข้อจ ากัด

ด้านพื้นท่ีที่ไม่สามารถแกไ้ขได้) 
ปัญหา: 3. ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลการปลูกป่าค่อนข้างยาก เนื่องจากเจ้าของแปลงส่วนใหญเ่ป็นรายยอ่ยท่ีมีขนาดเล็ก  
(ขนาดน้อยกว่า 10 ไร่) ประกอบกบัเจ้าของแปลงเป็นคนนอกพื้นที่ซึง่ยากต่อการตดิต่อ 
แนวทางการแก้ไข: การประสานข้อมูลกับผู้น าชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เพื่อประสานข้อมูลการใช้พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ 

ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 40.00 
(เนื่องจาก เจ้าของพื้นที่บางส่วน 

เป็นคนภายนอกพ้ืนท่ี) 
ปัญหา: 4. ปัญหาความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ปลูกป่าในพ้ืนท่ีสวนป่าที่ด าเนินการ เนื่องจากเจ้าของสวนป่าเป็นบุคคลภายนอก
พื้นที่ซึ่งไม่เป็นท่ีรู้จักของคนในท้องถิ่น 
แนวทางการแก้ไข: การประสานข้อมูลกับผู้น าชุมชนหรือ
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 40.00 
(เนื่องจาก เจ้าของพื้นที่บางส่วนเป็นคนนอก

พื้นที่ท่ีไม่สามารถตดิต่อประสานงานได้) 
ปัญหา: 5. ปัญหาพื้นท่ีแปลงปลูกที่ด าเนินการส ารวจไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์การส ารวจของกรมป่าไม้ ท่ีก าหนดให้ 
ท าการส ารวจพื้นท่ีแปลงท่ีมีขนาดมากกว่า 10 ไร ่
แนวทางการแก้ไข: การประสานข้อมูลกับชุมชนที่มีพ้ืนท่ี
มากกว่า 10 ไร่ เป็นการเบื้องต้นกอ่นเข้าด าเนินการว่ามี
พื้นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม ่

ร้อยละ 53.75 ร้อยละ 46.25 
(เนื่องจาก บางพื้นที่เป้าหมายเป็นแปลงท่ีมี

ขนาดน้อยกว่า 10 ไร่) 
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 6. ปัญหาการไมส่ามารถเข้าถึงพื้นที่แปลงสวนป่าเพื่อจบัค่าพิกัดมุมแปลง เนื่องจากเปน็พื้นที่รกมาก มีรั้วกั้น และน้ าท่วมขัง 
แนวทางการแก้ไข: การแจ้งเจ้าของแปลงและ 
การประสานกับผู้น าชุมชนก่อนเข้าด าเนินการในพื้นที ่
 

ร้อยละ 55.53 ร้อยละ 44.47 
(เนื่องจาก ในบางพื้นที่เรื่องดังกล่าว 

เป็นปัจจัยภายนอกเรื่องข้อจ ากัดดา้นพ้ืนท่ี 
ที่ไม่สามารถแก้ไขได้) 

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ 
ปัญหา: 1. บางพื้นที่ด าเนินกิจกรรมขาดกลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรม เช่น ในพื้นที่ภาคใต้เกษตรกรมุ่งเน้นการใช้พื้นที่สวน
เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา และน้ ามันปาล์ม ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว ดังนั้นการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจควบคู่ด้วยเป็นเรื่องใหม่ส าหรับ
เกษตรกร ซึ่งยังไม่มั่นใจในผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ทราบถึงการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจรว่มกับพืชเศรษฐกิจ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นถึงประโยชน์ที่จะไดร้ับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 20.00 
(เนื่องจาก การประชาสมัพันธ์และ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติเป็นเรื่องที่ตอ้งอาศัย
ระยะเวลา) 

ปัญหา: 2. ปัญหาการยกเลิกการรว่มโครงการของประชาชน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล พรอ้มท้ังท าให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องหาเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมทดแทนรายเดิม  
แนวทางการแก้ไข: การให้เจ้าหนา้ที่ส่งเสริมป่าไม้เร่ง
อธิบายหาทางเลือกให้แก่เกษตรกรไม่จ าเป็นต้องยกเลิก
การเข้าร่วมกิจกรรมแตส่ามารถปลูกไม้อื่นผสมผสานแบบ
วนเกษตรได ้

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 0.00 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 8 ดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 
ปัญหา: 1. ปัญหาการลักลอบตัดไม้ เนื่องจากพ้ืนท่ีแปลงปลูกบางแปลงอยู่ใกล้ชิดกับหมู่บ้านง่ายแก่การเดินทางเข้าถึง 
ประกอบกับไม้ในแปลงท่ีพ้นการบ ารุงได้ขนาดที่พร้อมใช้งานแล้ว 
แนวทางการแก้ไข: การประสานหน่วยป้องกันฯ  
ในพื้นที่ เพื่อแจ้งแนวเขตแปลงปลกูป่าท่ีถูกต้อง พร้อมทั้ง
ร่วมลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบกุรุกท าลายป่า และ 
ควรเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดฝึกอบรม
หลักสตูรการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 80.00 
(เนื่องจาก ไม้ภายในแปลงปลูกที่พ้น 

การบ ารุงอยู่ในระยะใช้งาน แม้ว่าหน่วย
ป้องกันฯ จะเข้าดูแลพื้นที่ หากแตม่ีข้อจ ากัด 

ด้านอัตราก าลัง) 
ปัญหา: 2. ปัญหาการบุกรุกท ากินในเขตสวนป่า 
แนวทางการแก้ไข: การประสานหน่วยป้องกันฯ  
ในพื้นที่ เพื่อแจ้งแนวเขตแปลงปลกูป่าท่ีถูกต้อง พร้อมทั้ง
ร่วมลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบกุรุกท าลายป่า และ 
ควรเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดฝึกอบรม
หลักสตูรการสร้างเครือข่ายอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 80.00 
(เนื่องจาก ไม้ภายในแปลงปลูกที่พ้น 
การบ ารุงอยู่ในระยะใช้งาน แม้ว่า 

หน่วยป้องกันฯ จะเข้าดูแลพื้นที่ หากแต่มี
ข้อจ ากัดด้านอัตราก าลัง) 

ปัญหา: 3. การขาดบุคลากรในการลาดตระเวนพ้ืนท่ีสวนป่า เนื่องจากพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้างมาก 
แนวทางการแก้ไข: การขอสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจ้างแรงงานจ้างเหมาเพิ่มเตมิ  

ร้อยละ 35.00 ร้อยละ 65.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ) 

   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 4. การขาดยานพาหนะในการลาดตระเวนพ้ืนท่ีสวนป่า เนื่องจากพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้างมาก 
แนวทางการแก้ไข: การขอสนับสนุนงบประมาณ 
ด้านการจดัซื้อยานพาหนะ 

ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 50.00 
(เนื่องจาก ยังไม่ไดร้ับการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ) 
ปัญหา: 5. ปัญหาไฟป่าในฤดูแล้ง 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าแนวป้องกันไฟ และ 
การประชาสัมพันธ์เรื่องการเผาป่า พร้อมกับร่วมกับ
เครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่า 

ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 33.33 
(เนื่องจาก แม้ว่าการประชาสัมพันธ์จะ 
เห็นผลบ้าง แต่ยังมีประชาชนบางส่วน

ลักลอบด าเนินการจุดไฟเผาป่า) 
ปัญหา: 6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไมส่มดุลกับพ้ืนท่ีสวนป่าท่ีดูแล 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนด้านก าลังคน 
และงบประมาณเพิ่มเติม 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ) 

กิจกรรมหลกัที่ 5 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
ปัญหา: การบุกรุกพื้นท่ีป่าชุมชน 
แนวทางการแก้ไข: การประสานงานร่วมกับหน่วย
ป้องกันรักษาป่าในการบูรณาการงานร่วมกัน 

ร้อยละ
100.00 

ร้อยละ 0.00 
 

ปัญหา: ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
แนวทางการแก้ไข: การขอสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละ 44.44 ร้อยละ 55.56 
(เนื่องจาก สามารถด าเนินการได้ในบางพื้นที่

เท่านั้น และในบางพื้นที่เกิดปัญหา 
ด้านเง่ือนไขของผู้ให้การสนับสนุน 

ด้านงบประมาณ) 
ปัญหา: ข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรกรอบอัตราก าลังของ
พนักงานราชการให้ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ี
ด าเนินการเอง 

ร้อยละ 77.78 ร้อยละ 22.22 
(เนื่องจาก แม้ว่าจะมีการจัดสรร 

กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเตมิ 
หากแต่ไม่เอื้อต่อการด าเนินงานเทา่ที่ควร 

เนื่องจากพนักงานราชการไม่ใช่เจา้พนักงาน
ตามกฎหมาย จึงมีข้อจ ากัด 

เรื่องอ านาจหน้าที่) 
ปัญหา: การขาดแคลนวสัด/ุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ในการปฏิบตัิงาน เช่น GPS โสตทัศนูปกรณ์ และรถยนต ์
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรอปุกรณ ์
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมเตมิ 

ร้อยละ 55.56 ร้อยละ 44.44 
(เนื่องจาก ในบางพื้นที่ด าเนินการยังไม่

สามารถด าเนินการตามแนวทางการแก้ไข 
ที่น าเสนอได้จากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ) 

   
   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: ความรู้และทักษะด้านระบบสารสนเทศป่าไม้ของเจ้าหนา้ที่ในส่วนจัดการปา่ชุมชน 
แนวทางการแก้ไข: การคัดเลือกบุคลากรใหต้รงกับ 
สายงานในต าแหน่งท่ีต้องการความช านาญเฉพาะทาง 
หรือการอบรมเพิ่มเติม 

ร้อยละ 77.78 ร้อยละ 22.22 
(เนื่องจาก ในบางพื้นที่ด าเนินการยังไม่

สามารถด าเนินการตามแนวทางการแก้ไขท่ี
น าเสนอได้จากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร ส่งผลใหไ้มส่ามารถเข้ารบั 
การอบรมได้อย่างท่ัวถึง นอกจากน้ัน  

เป็นปัญหาเชิงนโยบายเรื่องต าแหน่งงานท่ี 
ไม่สามารถจัดสรรทดแทนต าแหนง่ที่ว่างได้) 

กิจกรรมหลกัที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
ปัญหา: 1. กลุ่มเป้าหมาย อาทิ วัด/ส านักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ขาดความรู้ในการอนุรกัษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างถูกวิธี และ 
ขาดการให้ความร่วมมือกับเจ้าหนา้ที่ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
แนวทางการแก้ไข: จัดการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง 
“บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้” 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 0.00 

ปัญหา: 2. การขาดแคลนเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน 
แนวทางการแก้ไข: การพิจารณาการเพิ่มบุคลากรใน
รูปแบบต่างๆ  

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

ในการด าเนินงาน) 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
ปัญหา: 1. ความเสื่อมโทรมของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการและอาคารสถานท่ี 
แนวทางการแก้ไข: การซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ร้อยละ 41.67 ร้อยละ 58.33 

(เนื่องจาก บางพื้นทีย่ังไม่ได้รบัการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ) 

แนวทางการแก้ไข: การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ใหม่ เช่น 
รถยนต์ราชการ 
ปัญหา: 2. ช่วงเวลาการด าเนินกิจกรรมไมส่อดคล้องกับฤดูกาล เช่น การปลูกต้นไม้นอกฤดฝูนส่งผลใหอ้ัตราการรอดตายต่ า 
แนวทางการแก้ไข: การพิจารณาวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาการด าเนินกิจกรรมให้เปน็ไปตามฤดูกาล 

ร้อยละ 81.82 ร้อยละ 18.18 
(เนื่องจาก ยังปรากฏปัญหาในบางพื้นที่

ด าเนินการ) 
ปัญหา: 3. ข้อจ ากัดการเข้าร่วมกจิกรรมของผูร้ับบริการ เช่น ความจ ากัดของพื้นที่ในการจัดท าระบบวนเกษตรในพื้นที่
เกษตรกร 
แนวทางการแก้ไข: การประชาสมัพันธ์แนะน า  
ให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบวนเกษตร 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 0.00 

กิจกรรมย่อยท่ี 7 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) 
ปัญหา: 1. การขาดอัตราก าลังข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านป่าไม้และประสานงานกับราษฎรใน
หมู่บ้าน 
แนวทางการแก้ไข: การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
โดยการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในปจัจุบัน  

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก เป็นปัญหาที่เกิดจากปจัจัย

ภายนอกเรื่องกรอบอัตราก าลังข้าราชการ) 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 2. การขาดยานพาหนะในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิในปีงบประมาณถัดไป 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก ยังไม่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ

ในการจัดซื้อยานพาหนะ) 
ปัญหา: 3. การขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกล้องถ่ายภาพในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิในปีงบประมาณถัดไป 

ร้อยละ 93.33 ร้อยละ 6.67 
(เนื่องจาก อุปกรณ์ที่ไดร้ับจดัสรรยังไม่

เพียงพอต่อความต้องการ) 
กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
ปัญหา: 1. การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงาน ส่งผลให้การประสานงานในพ้ืนท่ีไม่ทั่วถึง 
แนวทางการแก้ไข: การพิจารณาจ้างบุคลากรเพิ่มเตมิ 
 

0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

ในการด าเนินงาน) 
กิจกรรมย่อยท่ี 11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไมข้นาดเล็กและของป่า 
ปัญหา: 1. พื้นที่รับผิดชอบอยู่ไกลจากสถานี ส่งผลให้การดูแลเป็นไปได้ยาก 
แนวทางการแก้ไข: การประสานกับผู้น าชุมชนและ
ผู้รับบริการเบื้องต้นถึงความต้องการ และจึงเข้า
ด าเนินงานในพ้ืนท่ี 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 0.00 

ปัญหา: 2. จากปัญหาพื้นท่ีรับผดิชอบอยู่ห่างไกลส่งผลให้เมื่อเกิดปญัหาไฟป่า หรือการบุกรุกพื้นท่ีเพื่อการปศุสตัว์ 
เจ้าหน้าท่ีเข้าถึงพื้นที่ไดล้่าช้า 
แนวทางการแก้ไข: ด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ 
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลและป้องกัน
ไฟป่า และขอความร่วมมือเรื่องการงดเว้นการบุกรุก 

ร้อยละ 58.33 ร้อยละ 41.67 
(เนื่องจาก การประชาสมัพันธ์ และ 

การขอความร่วมมือได้ผลเป็นบางส่วน) 
กิจกรรมย่อยท่ี 12 โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ปัญหา: 1. การขาดแคลนครุภณัฑ ์รวมถึงส านักงาน บ้านพัก และรถยนต์ในการปฏิบตัิงาน 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิในปีถัดไป 

ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 16.67 
(เนื่องจาก ยังไม่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มเตมิ โดยเฉพาะด้านยานพาหนะ) 
ปัญหา: 2. พื้นที่ด าเนินโครงการทีเ่กิดปัญหาอุทกภัยและดินถล่มที่ยงัไม่สามารถด าเนินการฟื้นฟูได้มีอกีเป็นจ านวนมาก 
แนวทางการแก้ไข: เร่งด าเนินการในพ้ืนท่ีที่เหลือ 
ให้แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 8.33 
(เนื่องจาก มีพ้ืนท่ีบางส่วนยังไม่ไดร้ับ 

การฟื้นฟู) 
ปัญหา: 3. การจัดสรา้งฝายต้นน้ าล าธารในพ้ืนท่ีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีเกิดอุทกภัยและดินถลม่ 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งรดัจัดสร้างฝายต้นน้ าล าธาร 
ในพื้นที่โครงการ 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 0.00 
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 4. ขาดแคลนอัตราก าลังในการด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไข: การจ้างบุคลากรเพิ่มเติม ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 

(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ในการด าเนินงาน) 

ปัญหา: 5. อัตราค่าด าเนินการ/หน่วยพ้ืนท่ี/งานและกรอบความรับผิดชอบต่ ามาก 
แนวทางการแก้ไข: การปรับอัตราค่าด าเนินการ/หน่วย
พื้นที่/งานและกรอบความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 58.33 ร้อยละ 41.67 
(เนื่องจาก แม้จะมีการปรับอัตราตน้ทุน 
ต่อหน่วย แต่ยังคงต่ าไม่สอดคล้องกับ 

สภาพความเป็นจริง) 
ปัญหา: 6. การขาดแคลนอุปกรณก์ารสื่อสาร และเทคโนโลยีท่ีทันตอ่สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น กล้องถา่ยภาพ และ 
เครื่องจับพิกัด GPS 
แนวทางการแก้ไข: การจัดหาอุปกรณ์การสื่อสารโดยใช้
งบค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ

ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 75.00 
(เนื่องจาก ยังไม่ไดร้ับการจัดสรร

งบประมาณ) 
ปัญหา: 7. หน่วยเบิกจ่ายห่างไกล ไม่คุ้มค่าเดินทางหรือติดต่อในการเบิกจ่าย 
แนวทางการแก้ไข: การพิจารณาโอนย้ายการด าเนินการ
จากส่วนกลางไปยังส านักส่วนภูมภิาค 
 

ร้อยละ 67.67 ร้อยละ 33.33 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านระยะทางของหน่วย
ปฏิบัติกับหน่วยเบิกจ่าย ไม่สามารถแก้ไขได้) 

ปัญหา: 8. การสั่งการส่วนอ านวยการกับหน่วยงานในพ้ืนท่ียังขาดการประสานงานร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความเหลื่อมล้ า 
ทางเทคโนโลยีและความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี 
แนวทางการแก้ไข: การวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปีท่ี
ชัดเจน พร้อมท้ังเพิ่มเติมด้านการประสานงานเป็นระยะ 

ร้อยละ 67.67 ร้อยละ 33.33 
(เนื่องจาก ยังคงมีปัญหาจากปัจจยั 

ด้านเทคโนโลยี) 
ปัญหา: 9. ปัญหาไฟป่า 
แนวทางการแก้ไข: เร่งจัดท าแนวกันไฟ ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 75.00 

(เนื่องจาก ปัญหาไฟป่าที่เกดิจากปัจจัย
ภายนอกยังไมส่ามารถควบคุมได้) 

ปัญหา: 10. ปัญหาการขยายแนวเขตของส านักสงฆ์ และความขดัแยง้เรื่องที่ท ากินกับราษฎร 
แนวทางการแก้ไข: การประสานท าความเข้าใจ และเร่ง
ประชาสมัพันธ์ พร้อมจัดท าแนวเขตให้ชัดเจน 

ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 75.00 
(เนื่องจาก ยังคงประสบปญัหาในบางพื้นที่) 

ปัญหา: 11. การขาดแคลนงบประมาณ และปญัหาเรื่องความคล่องตัวในการเบิกจ่าย 
แนวทางการแก้ไข: ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
จาก กปร. 

ร้อยละ 67.67 ร้อยละ 33.33 
(เนื่องจาก แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก แต่บางครั้งยังประสบ
ปัญหาเรื่องความคล่องตัวในการเบิกจ่าย) 
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 12. กล้าไม้ไม่เพียงพอส าหรับแจกจ่ายแกร่าษฎรและหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
แนวทางการแก้ไข: ด าเนินการด้านการส ารวจเพื่อ
สนับสนุนให้เพยีงพอต่อความต้องการ 

ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 8.33 
(เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยังคงพบปัญหาในบางพื้นที่) 
กิจกรรมย่อยท่ี 13 โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 
ปัญหา: 1. อาคารสถานท่ี วัสดุครภุัณฑม์ีจ านวนมาก และบางส่วนช ารุดและยังไม่ได้รับการบ ารุง ซ่อมแซม 
แนวทางการแก้ไข: ของบประมาณซ่อมแซม  
(งบลงทุน) ในปี 2558 

ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 25.00 
(เนื่องจาก งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรเพ่ือ

ด าเนินการยังคงไม่เพียงพอ) 
ปัญหา: 2. ค่าสาธารณปูโภค และค่าซ่อมบ ารุงวัสดุ/ครุภณัฑต์่างๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประชาชนมาใช้บริการมาก 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิ 

ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 25.00 
(เนื่องจาก งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรเพ่ือ

ด าเนินการยังคงไม่เพียงพอ) 
ปัญหา: 3. เจ้าหน้าท่ียังขาดทักษะในการด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไข: จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในหัวข้อท่ี
จ าเป็น เช่น GIS 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 0.00 

กิจกรรมหลกัที่ 7 บริหารจัดการงานป่าไม้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 13 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูิศาสตร์ป่าไม้ 
ปัญหา: 1. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องท าภารกจิอื่นด้วย 
แนวทางการแก้ไข: ศูนย์สารสนเทศได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อจ้างเจ้าหน้าท่ีด้านคอมพิวเตอร์ให้ส านักภมูิภาค 

ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 50.00 
(เนื่องจาก แม้ว่าจะได้รับการจัดสรรด้าน
งบประมาณ แต่ยังไม่เพียงพอ จึงยังคง

ประสบปัญหาด้านเจ้าหน้าท่ี) 
ปัญหา: 2. การขาดแคลนครุภณัฑ ์และต้องใช้ครุภณัฑ์ร่วมกับกิจกรรมอื่นด้วย 
แนวทางการแก้ไข: การส ารวจครภุัณฑ์ในภาพรวมของ
กรมป่าไม้ เพื่อการประเมินจัดซื้อครุภณัฑ์ใหม ่

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก อยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจ 

ซึ่งยังไม่แล้วเสรจ็) 
ปัญหา: 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดา้นสารสนเทศ ขาดความช านาญดา้นการใช้โปรแกรมภูมสิารสนเทศ 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านภูมสิารสนเทศ 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 0.00 

ปัญหา: 4. การขาดแคลนอุปกรณส์ารสนเทศ เช่น อุปกรณ์การหาคา่พิกัดแผนท่ีด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) และอุปกรณ์
บันทึกภาพนิ่ง 
แนวทางการแก้ไข: มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในภูมิภาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ ์

ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 25.00 
(เนื่องจาก ยังคงไม่เพียงพอต่อ 

ความต้องการ) 
ปัญหา: 5. ปัญหาการน าเข้าข้อมลูภูมสิารสนเทศซ้ าซ้อนกันระหว่างส านักพ้ืนท่ีกับส่วนกลาง และข้อมูลจากส่วนกลาง 
บางโครงการไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบของส านักพ้ืนท่ี 
แนวทางการแก้ไข: การตรวจสอบปัญหาความซ้ าซ้อน ร้อยละ 

100.00 
ร้อยละ 0.00 
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 6. การขาดความครบถ้วนของข้อมูลค่าพิกัดแปลง ภาพถ่าย ที่ตั้ง และเอกสารสิทธ์ิของเจ้าของจากหน่วยงาน
ภาคสนามที่ออกส ารวจพ้ืนท่ีสวนป่าภาครัฐ สวนป่าภาคเอกชน และป่าชุมชนตามกิจกรรม/โครงการต่างๆ  
แนวทางการแก้ไข: ด าเนินการตรวจสอบเพื่อปรับปรุง
การด าเนินงานต่อไป 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 0.00 

กิจกรรมย่อยท่ี 14 พัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 
ปัญหา: 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศขาดความช านาญในการใช้งานแก้ไขเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้าง
เจ้าหน้าท่ีด้านคอมพิวเตอร์ใหส้ านกัในส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 50.00 
(เนื่องจาก บุคลากรขาดแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานส่งผลใหเ้มื่อได้งานอ่ืนท่ี
ค่าตอบแทนดีกว่ามักลาออก) 

ปัญหา: 2. การแก้ไขปัญหาและการควบคุมการใช้ระบบอินเตอร์เนต็ ระบบเครือข่ายของส านักงานฯ ไม่สามารถท าได ้
อย่างเต็มที ่
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้าง
เจ้าหน้าท่ีด้านคอมพิวเตอร์ใหส้ านกัในส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 50.00 
(เนื่องจาก บุคลากรขาดแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานส่งผลใหเ้มื่อได้งานอ่ืน 
ที่ค่าตอบแทนดีกว่ามักลาออก) 

กิจกรรมย่อยท่ี 15 เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ 
ปัญหา: 1. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศขาดความช านาญในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
แนวทางการแก้ไข: การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 

100.00 
ร้อยละ 0.00 

ปัญหา: 2. ระบบสารสนเทศในส่วนการบันทึกเรื่องการด าเนินคดีมีรายละเอียดการบันทึกไม่ครอบคลมุ 
แนวทางการแก้ไข: ด าเนินการแกไ้ขระบบเพื่อให้
ครอบคลมุทุกการใช้งาน 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 0.00 

ปัญหา: 3. ปัญหาเรื่องสญัญาณอนิเตอร์เนต็อ่อนหรือไม่มสีัญญาณในบางหน่วยป้องกันฯ  
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนใน
การบริหารจัดการ 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 0.00 

ปัญหา: 4. แบบฟอร์มการน าข้อมลูออกจากระบบไมเ่ป็นรูปแบบเดยีวกันกับรายงานส านักป้องกันรักษาป่าและควบคมุ 
ไฟป่า ส่งผลให้ต้องเรยีบเรยีงข้อมูลเพื่อรายงานใหม ่
แนวทางการแก้ไข: ควรจัดท ารูปแบบการรายงานใหเ้ป็น
รูปแบบเดยีวกันทั้งหมด เพื่อสะดวกในการรายงานข้อมลู
ที่เป็นรูปแบบเดียวกันท่ัวประเทศ 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 0.00 

ผลผลิตท่ี 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 
กิจกรรมหลกั พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 
ปัญหา: 1. การลักลอบตดัไม้และการบุกรุกพื้นท่ีสวนผลติเมล็ดไม้ 
แนวทางการแก้ไข: การประชาสมัพันธ์ท าความเข้าใจ
พร้อมท้ังติดป้ายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน 

ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 75.00 
(เนื่องจาก ยังคงมีการบุกรุกพ้ืนท่ีในบางพื้นที่ 

แม้ว่าจะมีการตดิป้ายแนวเขต) 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 2. การขาดแคลนยานพาหนะ และยานพาหนะที่มีอยู่ช ารุดและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไข: การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิ 

ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 25.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

การจัดสรรงบประมาณในแตล่ะพืน้ท่ียังคง 
ไม่เพียงพอ) 

ปัญหา: 3. การขาดแคลนงบประมาณ 
แนวทางการแก้ไข: การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิ 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก การมีหน่วยงานภาคสนามจ านวน
มาก แม้ว่าจะได้รบัการจดัสรรงบประมาณ

เพิ่มเตมิหากแต่กไ็มส่ามารถจัดสรรให้ 
ทุกหน่วยฯ ท่ัวถึง เพียงพอ และครบถ้วนได้) 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
ปัญหา: 1. ค่าจ้างแรงงานบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีแปลงปลูกป่าไม่เพียงพอ 
แนวทางการแก้ไข: การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิ 

ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 66.67 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

การจัดสรรงบประมาณในแตล่ะพืน้ท่ียังคง 
ไม่เพียงพอ) 

ปัญหา: 2. ปัญหาการบุกรุกยดึถือครอบครองพ้ืนท่ีของสถานีฯ 
แนวทางการแก้ไข: การประชาสมัพันธ์ท าความเข้าใจ
พร้อมท้ังติดป้ายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน 

ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 75.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

การด าเนินงานจึงไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ประกอบกับยังคงมีการบุกรุกพื้นที่ในบางพื้นที่ 
แม้ว่าจะมีการติดป้ายแนวเขตหรือไม่ก็ตาม) 

ปัญหา: 3. การขาดแคลนงบประมาณในการดูแลรักษาพ้ืนท่ีหรือเฝา้ระวังไมม้ีค่า เช่น ไม้พะยูง ในพ้ืนท่ีที่เสี่ยงต่อ 
การถูกลักลอบตัดฟัน 
แนวทางการแก้ไข: การวางแผนปรับปรุงพื้นที่เป็น 
สวนศึกษาธรรมชาติ และบันทึกรวบรวมต าแหน่งต้นพะยูง 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ) 

ปัญหา: 4. แผนงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายช่วงไตรมาสแรกล่าช้า 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งรดัจัดท าแผนงานให้รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 66.67 
(เนื่องจาก แม้ว่าจะมีการเร่งรัดการจัดท าแผน 
หากแต่ขั้นตอนการอนุมตัิและการแจกจ่าย

แผนยังไมไ่ดร้ับการเร่งรดัเท่าท่ีควร) 
ปัญหา: 5. งบประมาณด้านการซอ่มแซมครภุัณฑ์ไมเ่พียงพอ 
แนวทางการแก้ไข: จัดงบประมาณเพิ่มเติม 
ในการซ่อมแซมครุภณัฑ ์

ร้อยละ 58.33 ร้อยละ 41.67 
(เนื่องจาก การมีหน่วยงานภาคสนามจ านวน
มาก แม้ว่าจะได้รบัการจดัสรรงบประมาณ
เพิ่มเตมิหากแต่กไ็มส่ามารถจัดสรรให้ทุก
หน่วยฯ ท่ัวถึง เพียงพอ และครบถ้วนได้) 

   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 6. ค่าสาธารณปูโภคไมเ่พียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวิจยั เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
แนวทางการแก้ไข: จัดงบประมาณเพิ่มเติม ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 

 (เนื่องจาก การมีหน่วยงานภาคสนาม
จ านวนมาก แม้ว่าจะไดร้ับการจดัสรร

งบประมาณเพิ่มเติมหากแต่ก็ไม่สามารถ
จัดสรรให้ทุกหน่วยฯ ท่ัวถึง เพียงพอ  

และครบถ้วนได้) 
ปัญหา: 7. การขาดแคลนยานพาหนะ และยานพาหนะที่มีอยู่ช ารุดและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไข: การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิ 

ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 16.67 
(เนื่องจาก การมีหน่วยงานภาคสนามจ านวน
มาก แม้ว่าจะได้รบัการจดัสรรงบประมาณ
เพิ่มเตมิหากแต่กไ็มส่ามารถจัดสรรให้ทุก
หน่วยฯ ท่ัวถึง เพียงพอ และครบถ้วนได้) 

กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปา่ไม้ 
ปัญหา: 1. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนักวิชาการป่าไม้ ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการเผยแพร่  
เจ้าพนักงานการเกษตร และความจ าเป็นด้านการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการแก้ไข: การพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ เพ่ือเพิม่
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 80.00 
(เนือ่งจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และ

แรงจูงใจในการท างาน) 
ปัญหา: 2. ขาดแคลนยานพาหนะในการปฏิบัติงาน หรือยานพาหนะที่มีอยู่ในสภาพเก่ามากไม่พร้อมใช้งาน 
แนวทางการแก้ไข: การขอรับการสนับสนุน 
ด้านยานพาหนะในปีงบประมาณ 2557 

ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 80.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ไม่

สามารถจัดสรรได้อยา่งทั่วถึงและเพียงพอ) 
ปัญหา: 3. ปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีจากประชาชนโดยรอบพื้นที่ศูนย์ฯ 
แนวทางการแก้ไข: การจัดเจ้าหนา้ที่ดูแลสอดส่อง 
พร้อมการประชาสมัพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชน 
โดยรอบพื้นที ่

ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 20.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
การด าเนินงานจึงไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ประกอบกับยังคงมีการบุกรุกพื้นที่ในบางพื้นที่ 
แม้ว่าจะมีการติดป้ายแนวเขตหรือไม่ก็ตาม) 

ปัญหา: 4. สภาพอากาศท่ีมีผลต่อการเจรญิเติบโตของครั่ง 
แนวทางการแก้ไข: - ไม่สามารถประเมินการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัตไิด้ 

เนื่องจากเกิดจากปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้  
จึงไม่ปรากฏแนวทางการแก้ไข 

กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ปัญหา: 4. แผนงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายช่วงไตรมาสแรกล่าช้า 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งรดัจัดท าแผนงานให้รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 75.00 
(เนื่องจาก แม้ว่าจะมีการเร่งรดัการจัดท า

แผน หากแต่ขั้นตอนการอนุมัติและ 
การแจกจ่ายแผนยังไม่ได้รับ 

การเร่งรดัเท่าท่ีควร) 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
กิจกรรมหลกั จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
ปัญหา: 1. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนักวิชาการป่าไม้ ผู้ช่วยนักวิจัย และความจ าเป็น 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการแก้ไข: การพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ เพ่ือเพิม่
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี  

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 
(เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านงบประมาณและ

จ านวนผู้ปฏิบตัิงานไมต่รงตามกรอบ
อัตราก าลัง และแก้ไขปญัหาโดย 

การจ้างเหมาบัณฑติที่มีความรู้ตรงกับ
ลักษณะงานในการร่วมส ารวจข้อมลู

ภาคสนาม) 
ปัญหา: 2. ความจ ากัดของงบประมาณไมส่อดคล้องกับภาระงานท่ีด าเนินการ 
แนวทางการแก้ไข: ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 

(เนื่องจาก ยังไม่ไดร้ับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม) 

โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
ปัญหา: 1. พื้นที่รับผิดชอบกว้าง (หลายจังหวัด) ยากแก่การตดิต่อประสานงาน 
แนวทางการแก้ไข: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ส่วนควบคุมไฟป่าได้จัดตั้งหน่วยสง่เสริมการควบคุมไฟป่า
เพิ่มขึ้น 3 หน่วย และมีแผนจัดตั้งเพิ่มเติมในปีงบประมาณ
ต่อๆ ไป 

ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 50.00 
(เนื่องจาก ปัญหายังไมไ่ดร้ับการแก้ไข 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคใต้ ปัจจุบันอาศัย
ความร่วมมือกับเครือข่ายในการด าเนินงาน 
การเข้าถึงพื้นที่ เพราะหากรอการปฏิบัติงาน

จากเจ้าหน้าที่มักไม่ทันการณ์) 
ปัญหา: 2. ขาดแคลนยานพาหนะในการเดินทางหรือยานพาหนะไมอ่ยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากเก่ามาก และปัญหา
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะเนื่องจากน ารถยนตส์่วนตัวมาใช้ 
แนวทางการแก้ไข: ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ส่วนฯ ได้รับงบประมาณรถยนต์เพิม่เติมและจดัสรรแก่
บางหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 75.00 
(เนื่องจาก หน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่ไดร้ับ

การจัดสรรเรื่องยานพาหนะ) 
ปัญหา: 3. การขาดแคลนบุคลากร 
แนวทางการแก้ไข: ส่วนฯ ไดจ้ัดสรรงบประมาณ 
ในการจ้างพนักงานดับไฟป่าเพิ่มเติม 

ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 75.00 
(เนื่องจาก ยังคงประสบปญัหา 

ความขาดแคลน) 
ปัญหา: 4. การขาดความร่วมมือและไม่ประสบความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์การปลูกจิตส านึกแก่ราษฎรในการจุดไฟเผาป่า 
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรงบประมาณ 
ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 25.00 
(เนื่องจาก ยังคงประสบปญัหา โดยเฉพาะ 

ในพื้นที่ภาคเหนือ) 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            3-35  

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ  

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้  
ปัญหา: 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกดิไฟป่าส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ทุรกนัดาร และรายได้ 
จากการจัดเก็บภาษีน้อย จึงมุ่งน างบประมาณไปพัฒนาด้านที่มีความจ าเป็นมากกว่าก่อนด้านการจดัการไฟป่า 
แนวทางการแก้ไข: กรมป่าไม้ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือควบคุมไฟป่า  
โดยคัดเลือกเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 
 

  ทั้งนี้ นอกเหนือจากการประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รายงานข้างต้นแล้ว จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการสอบถามเชิงลึก (face to 

face) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่า การด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการน า 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทางที่ปรึกษาได้เสนอแนะไว้ในรายงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ 

พ.ศ..2556.ซึ่งสามารถประมวลความก้าวหน้าของการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้ให้ไว้ไปด าเนินการ  

โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 3.4 
 

ตารางที่ 3.4 การรายงานการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาของที่ปรึกษาไปด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถด าเนินการได้ 

จากปจัจยัภายใน จากปจัจยัภายนอก อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด้านบริบท/วัตถุประสงค์โครงการ 
1. การก าหนดนโยบาย     
 1.1 การบูรณาการงานระหว่าง
หน่วยงานภายในกรมป่าไม้     

 1.2 การบูรณาการการจัดท า
นโยบายร่วมกับหน่วยงานอื่น 

    

ด้านปัจจัยน าเข้า 
1. งบประมาณ     
 1.1 การพิจารณาแนวทางอื่น
ที่มีความเป็นไปได้ในการสรรหา
เงินรายได้ 

    

2. บุคลากร     
 2.1 การพิจารณาเพิ่ม
อัตราก าลังในหน่วยงานระดับ
พื้นที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
หรือการบูรณาการความร่วมมือ
ด้านอัตราก าลังกับหน่วยงานอื่น 

    



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถด าเนินการได้ 

จากปจัจยัภายใน จากปจัจยัภายนอก อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 2.2 การคัดเลือกบุคลากรให้
ตรงกับสายงานในต าแหน่งที่
ต้องการความช านาญเฉพาะทาง 

    

 2.3 การสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและความก้าวหน้าสาย
อาชีพที่ชัดเจน 

    

3. วัสดุอุปกรณ์     
 3.1 การส ารวจครุภัณฑ์ และ
การบูรณาการความร่วมมือด้าน
วัสดุอุปกรณ์กับหน่วยงานอื่น 

  
 

(ยังไม่มีการส ารวจ
ครุภัณฑ์) 

 

 3.2 การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
เพื่อการด าเนินงานควรสอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วย
ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่และ
การบูรณาการความร่วมมือที่
ทันสมัยกับหน่วยงานอื่น 

    

ด้านกระบวนการ 
1. ความต่อเนื่องของกิจกรรม     
 1.1 การก าหนดกิจกรรมควร
พิจารณาถึงความต่อเนื่อง 

    

2. การติดตามและประเมินผล     
 2.1 การปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ในระหว่างการด าเนินงานตาม
แผน 

    

ด้านผลผลิต 
1. การก าหนดตัวช้ีวัด     
 1.1 การพิจารณาปรับลดหรือ
ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดตามแผน 
กลยุทธ์ให้สอดคล้องตาม
ทรัพยากรและงบประมาณ
ประจ าปีท่ีได้รับจัดสรร 

    

 1.2 การปรับปรุงตัวช้ีวัดตาม
แผนกลยุทธ์ให้ครอบคลุมตาม
ผลผลิต 

    

     
     
     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถด าเนินการได้ 

จากปจัจยัภายใน จากปจัจยัภายนอก อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 1.3 การทบทวนและปรับปรุง
ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตาม 
แผนกลยุทธ์ให้ครอบคลุม 
ตามความรับผิดชอบ 

    

 1.4 การพิจารณาปรับปรุง/
แก้ไขการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
รูปธรรม 

    

2. การรายงานข้อมูลทางสถิติ     
 2.1 การจ าแนกรายงานข้อมูล
ทางสถิติตามผลผลิต     

 2.2 การบูรณาการ 
ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย
ด้านคาร์บอนเครดิตเพื่อ 
การรายงานผลที่เป็นเอกภาพและ
สามารถอ้างอิงได้ในรูปแบบ
ภาพรวมของกรมป่าไม้ 

*    

หมายเหตุ: *ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าไมไ่ด้ด าเนินโครงการด้านการส ารวจคาร์บอนเครดิตต่อเนื่องในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 หากแต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจข้อมูลคาร์บอนเครดิตมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

โดยส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และส านักจัดการป่าชุมชนโดยยังไม่ปรากฏการบูรณาการความร่วมมือ 
  

3.4 ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับมูลเหตุของปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

พบว่า.สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ..2545.และพระราชกฤษฎีกา  

โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง.ทบวง.

กรม.พ.ศ. 2545.ได้ก าหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ท าให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้านนโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นเหตุให้

ระบบการบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ โดยกรมป่าไม้ได้รับผลกระทบ              

ด้านงบประมาณและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ จากเดิมงบประมาณประมาณ 10,000 ล้านบาท อัตราก าลัง

เจ้าหน้าที่ 8,000 คน เหลืองบประมาณประมาณ 700 ล้านบาท อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 1,400 คน ประกอบ

กับการยุบเลิกหน่วยงานป่าไม้อ าเภอและป่าไม้จังหวัด.พร้อมทั้งโอนย้ายงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

http://www.kodmhai.com/m4/m4-10/N39/N-39.html
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
http://www.kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
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ต่อมา พ.ศ. 2546 จึงเกิดพระราชกฤษฎีกา โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็น             

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของ               

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.พ.ศ..2546.เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ในการบูรณาการตามกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาล สมควรโอน

กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ 

สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ต าแหน่งและอัตราก าลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งโอนคืนภาระงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ

มายังกรมป่าไม้เช่นเดิม  

 นอกจากนั้น ผลจากการยุบเลิกหน่วยงานป่าไม้อ าเภอและป่าไม้จังหวัดส่งผลให้กรมป่าไม้ไม่มี

หน่วยงานภูมิภาคที่ให้บริการและประสานงานกับประชาชนโดยตรง (เนื่องจากบุคลากรในส่วนภูมิภาคขึ้น

ตรงกับส่วนกลางทั้งหมด) จึงจ าเป็นต้องโอนมอบอ านาจงานด้านการบริการประชาชนให้กับส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งอ านาจขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด นอกจากนั้น งานด้าน              

การป้องกันและรักษาป่าที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพ้ืนที่จึงเกิดผลกระทบจากการยุบ             

ป่าไม้อ าเภอ ป่าไมจ้ังหวัดเช่นกัน เนื่องจากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นหน่วยงานจากส่วนกลางที่ไปตั้ง

ในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ขาดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่ดังเช่นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อ าเภอ และ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดเดิม 

 จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นที่ได้ประเมินไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า ผู้บริหารกรมป่าไม้ด าเนินการผลักดันนโยบายต่างๆ เพ่ือ

แก้ไขที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรมป่าไม้อย่างจริงจัง อาทิ นโยบายการโอนคืนภาระงานที่เกี่ยวข้องกับ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดูแลรับผิดชอบคืนแก่ 

กรมป่าไม้ พร้อมอัตราก าลังและงบประมาณ นโยบายการจัดตั้งป่าไม้จังหวัด  และการจัดตั้งส านักงาน 

ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือกระจายอ านาจการบริหารงานให้มุ่งตามพ้ืนที่ และมุ่งเน้นให้ภาคประชาสังคมมี 

ส่วนร่วมในการดูแล และป้องกันรักษาป่าเพ่ือขจัดปัญหาข้อจ ากัดด้านทรัพยากรที่กรมป่าไม้ได้รับการจัดสรร 

ซึ่งผลการด าเนินงานบางด้านเกิดผลเป็นรูปธรรมแล้ว เช่น งานด้านการโอนคืนภาระงานที่เกี่ยวข้องกับ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดูแลรับผิดชอบคืนแก่ 

กรมป่าไม้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่างขั้นเตรียมการโอนคืนดังกล่าว และมีค าสั่งจัดตั้ง

ส านักงานป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งสิ้น 309 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 
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 อนึ่ง จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจาก 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อ 

การด าเนินงานตามแผนงาน กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 การด าเนินงานของกรมป่าไม้ยังคงปรากฏปัญหาและอุปสรรคบางประการเกิดขึ้น  

ซึ่งประมวลได ้ดังนี้ 
 

 3.4.1 ด้านบริบท/วัตถุประสงค์โครงการ 

  1) การก าหนดยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 

   ยุทธศาสตร์ หรือการวางแผนการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์จ าเพาะ พร้อมทั้งเป็น

กรอบการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายส าคัญในการปฏิบัติภารกิจ 

แต่หากพิจารณาการก าหนดยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ในปัจจุบัน เป็นการด าเนินการในรูปแบบของ  

การตอบสนองต่อการของบประมาณเป็นส าคัญเท่านั้น ยังขาดยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายทั้งในระยะสั้น 

(ระยะ 5 ปี) และในระยะยาว (ระยะ 10 ปี) โดยผ่านขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์โดยมีผู้เชี่ยวชาญ  

ด้านการก าหนดและการจัดท ายุทธศาสตร์เป็นที่ปรึกษา และผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม  

ในการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกรมป่าไม้ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะท าหน้าที่เสมือนกรอบการด าเนินงาน

เพ่ือบรรลุผลในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อการด าเนินงานในภาพรวม และส่งผลถึง

ความสามารถในการวางโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานภายใต้กรอบ

ความรับผิดชอบที่ชัดเจน พร้อมทั้งการวางแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณของกรมป่าไม้ เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายหลักการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยหลักการเป้าหมายของยุทธศาสตร์จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล.เช่น.การวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว.(ระยะ.10.ปี).คือ.การมีพ้ืนที่ป่า  

ร้อยละ 40.00 ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งหากกรมป่าไม้สามารถด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ได้ส าเร็จจะส่งผลให้

การด าเนินงานของกรมป่าไม้มีเป้าหมายและกรอบการด าเนินงาน พร้อมทั้ง แผนการด าเนินงานในระยะ

และข้ันตอนต่างๆ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานในระดับหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่เมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารประเทศ  

  2)  การก าหนดนโยบาย และการบริหารงานตามนโยบายรัฐบาล 

   ปัญหาด้านการก าหนดนโยบายของกรมป่าไม้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่กรมป่าไม้ 

ยังขาดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานในระยะต่างๆ ซึ่งสามารถประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นจาก  

การก าหนดนโยบาย และการบริหารงานตามนโยบายรัฐบาลได้ดังนี ้
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   2.1) ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

     โดยจากการศึกษาและวิเคราะห์พันธกิจของกรมป่าไม้ พบว่า พันธกิจประการส าคัญ

ของกรมป่าไม้ คือ การป้องกันรักษาป่า โดยป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และ 

การจัดการที่ดินป่าไม้ ซึ่งด าเนินการด้านการจัดการที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยการประชาสัมพันธ์และท า

ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้ง  

การส ารวจและวางแผนก าหนดความเหมาะสมการใช้พ้ืนที่ การตรวจสอบและรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัยและท ากิน 

การส ารวจและก าหนดป่าเสื่อมโทรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนด การจัดท าหนังสือ

อนุญาตสิทธิท ากิน (สทก.) โดยเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในเอกสารอนุญาต สทก. ให้แก่ราษฎร รวมทั้ง

การจัดท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นภารกิจที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

โดยการรังวัดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการจัดท าเครื่องหมายแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในภูมิประเทศ

จริง ในขณะที่นโยบายของรัฐบาลทุกยุคสมัยที่ผ่านมามุ่งเน้นด้านการจัดสรรที่ดินของประเทศให้แก่ราษฎรเพ่ือ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน และนโยบายการสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และข้าวโพดของรัฐบาล ซึ่งนโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดความต้องการที่ดินเพ่ิมมากขึ้น 

น าไปสู่การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้เพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากนั้น ยังมีประเด็นในเรื่องป่าไม้ถาวรตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 ให้มีการจ าแนกประเภทที่ดินในเขตจังหวัดต่างๆ โดยได้

จ าแนกท่ีดินออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ที่ดินที่เป็นเขตป่าที่จะท าการสงวนคุ้มครองไว้เป็นสมบัติของชาติ 

โดยถาวรสืบไป และ 2) ที่ดินบริเวณใดที่จะไม่สงวนไว้เป็นป่าก็ก าหนดให้เป็นเขตที่จะเปิดจัดสรรเพ่ือ

เกษตรกรรม และเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เนื่องจาก กรมป่าไม้ได้รับการจัดสรรงบประมาณดูแลเพียง 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ 73.70 ล้านไร่ ในขณะที่กรมป่าไม้ได้รับมอบ พร้อมทั้งก าหนดในแผนกลยุทธ์  

พ.ศ. 2555-2558 ต้องรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ป่า ทั้งสิ้น 78.20 ล้านไร่ ซึ่งส่วนต่างพ้ืนที่ป่าดังกล่าวเป็นป่าไม้ถาวร 

(นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ) ที่กรมป่าไม้ต้องรับผิดชอบดูแลทั้งสิ้น 

   2.2) การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 

     จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ พร้อมทั้งการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า ปัญหา

การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็น

รูปธรรมเท่าที่ควร โดยการด าเนินนโยบายหรือการด าเนินกิจกรรมในปัจจุบันมุ่ง เน้นการด าเนินการ 

ตามความรับผิดชอบของส านัก ตามโครงสร้างการบริหารงานภายในกรมป่าไม้ ซึ่งขาดการบูรณาการงาน 

ซึ่งบางครั้งมรีูปแบบการด าเนินการคล้ายคลึงกัน หรือมีกลุ่มเป้าหมายการด าเนินงานกลุ่มเดียวกัน ซึ่งส่งผล

ให้เกิดปัญหาการซ้ าซ้อนของงานบางส่วน หรือการสิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดของกรมป่าไม้  

ทั้งงบประมาณ และบุคลากรโดยไม่จ าเป็น นอกจากนั้น การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรม
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ป่าไม้ยังหมายรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือผลการศึกษาวิจัยร่วมกันภายในกรมป่าไม้ เช่น 

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผลิตผลงานวิจัยหลากหลายด้าน โดยบางครั้งมีต้นทุนด้านการวิจัยสูง และ

ใช้ระยะเวลาด าเนินการยาวนาน แต่การขาดบูรณาการด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงประจักษ์เพ่ือ

ให้บริการประชาชน เช่น กล้าไม้พันธุ์ดีที่ส านักวิจัยฯ ศึกษาและพัฒนาให้มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ 

ไม่เอ้ือต่อการเจริญเติบโต เช่น ความแห้งแล้ง และภาวะน้ าท่วม ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าวขาดการบูรณาการ

และน าไปใช้โดยหน่วยงานด้านการบริการประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการแจกกล้าไม้ ซึ่งหากสามารถด าเนินการ 

บูรณาการข้อมูลและผลงานต่างๆ.ร่วมกันได้.จะสามารถแก้ไขปัญหาหนึ่งของส านักวิจัยฯ เรื่องการเผยแพร่ 

และการน าผลการศึกษาวิจัยไปสู่ประชาชนและใช้ผลงานวิจัยในเชิงประจักษ์ได้     

   2.3) การบริหารงานตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภายในกรมป่าไม้ 

     การด าเนินงานของกรมป่าไม้ นอกเหนือจากการบริหารงานและการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณตามภารกิจหลักของกรมป่าไม้แล้ว ภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 

คือการด าเนินงานเพ่ือการสนองนโยบายรัฐบาลหรือการด าเนินงานที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานภาคี 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางกรณีเป็นภารกิจเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันที่กรมป่าไม้ต้องเร่งด าเนินการ  

โดยการจัดสรรทรัพยากรและสรรพก าลังที่มีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนโยบายหรือภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับ 

การร้องขอเหล่านั้น ดังนั้น การด าเนินการดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติงานภายใต้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร

ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ระบุไว้เท่านั้น กล่าวคือ เป็นการใช้จ่าย

งบประมาณและอัตราก าลังเพ่ือการด าเนินงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามแผนงาน ส่งผลให้การด าเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณได้รับผลกระทบ คือไม่สามารถด าเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและอัตราก าลัง เช่น ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการประเมินผล

การด าเนินงานตามกรณีศึกษา:.กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้.พบว่า 

การด าเนินกิจกรรมเป็นภารกิจหลักของกรมป่าไม้ที่มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรค่อนข้างมากอยู่แล้ ว ทั้งด้าน

งบประมาณ และอัตราก าลัง และมักจะเป็นหน่วยงานอันดับแรกที่ ได้รับภารกิจเพ่ือสนองนโยบายและ 

การร้องขอต่างๆ เพิ่มเติม ดังนั้น หน่วยงานจ าเป็นต้องเจียดจ่ายทรัพยากรที่ได้จัดสรรไว้เพ่ือการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีมาใช้เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่อาจไม่สามารถด าเนินการได้.หรือด าเนินได้หากแต่มีประสิทธิภาพต่ า.หรือ 

บางกรณีส่งผลให้เดือนท้ายๆ ของปีงบประมาณไม่สามารถด าเนินกิจกรรมใดๆ ได้เลย โดยนอกจากตัวอย่าง

ที่กล่าวข้างต้นการด าเนินงานของกิจกรรมอ่ืนๆ ก็ได้รับผลกระทบในรูปแบบดังกล่าวเช่นกัน 
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  3) โครงสร้างการบริหารงานภายในกรมป่าไม้ 

   โครงสร้างการบริหารงานภายในกรมป่าไม้ ซ่ึงถือเป็นกรอบอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงาน

ภายใต้แผนงานต่างๆ ของกรมป่าไม้ ปัจจุบันโครงสร้างดังกล่าวที่ใช้ในการบริหารงานจริง ไม่ตรงกับ

โครงสร้างที่ก าหนดไว้กับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้นมาจากโครงสร้าง

เป็นไปตามอ านาจของอธิบดีในการตั้งเพ่ือประโยชน์ด้านการบริหารงาน โดยก่อให้เกิดการขยายโครงสร้าง 

ซ่ึงบางครั้งส่งผลการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน หรือบริหารงานที่ไม่คล่องตัว ประกอบกับปัจจุบันกรมป่าไม้เผชิญ

กับปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังในระดับปฏิบัติงานในพ้ืนที่อย่างมาก ประกอบกับการเข้าใกล้ภาวะขาด

แคลนบุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงานและบุลากรอาวุโสที่มีความช านาญงาน ดังนั้น การมีหน่วยงาน

ภายในจ านวนมากอาจส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากร  

 3.4.2 ด้านปัจจัยน าเข้า 

  1) งบประมาณ 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น 

4,021,979,274.00.บาท.โดยจ าแนกเป็น.1).งบบุคลากร.จ านวน.2,183,547,500.00.บาท.2).งบด าเนินงาน 

967,329,942.00 บาท 3) งบลงทุน จ านวน 783,006,661.00 บาท 4) งบเงินอุดหนุน จ านวน 48,809,963.00 บาท 

และ.5).งบรายจ่ายอ่ืน.จ านวน.39,285,208.00.บาท.โดยรูปแบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ.ด าเนินการ

ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการที่ข้ึนตรงกับหน่วยงานส่วนกลาง และ 2) การบริหารจัดการโดยส านักฯ 

พ้ืนที่ (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งรูปแบบการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นกับโครงสร้างการบริหารงาน โดยหากหน่วยงานใน

ระดับพ้ืนที่ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัดในระดับส านักฯ พ้ืนที่ การเบิกจ่ายงบประมาณด าเนินการตรงกับหน่วยงาน

ส่วนกลาง และจากการรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณพบปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานที่สามารถ

ประเมินได้ดังนี้ 

   1.1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

     ผลจากการส ารวจข้อมูลภาคสนาม พบว่า การด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ประสบปัญหาข้อจ ากัดด้านงบประมาณซึ่งขาดความสอดคล้องกับภาระงานที่

ได้รับมอบหมาย โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ การด าเนินกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของส านัก

ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยเฉพาะในหน่วยป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ จ านวน 492 หน่วย  

มีภาระหน้าที่ดูแลพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 73.70 ล้านไร่8 ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวมไม่

เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนบุคลากรในส่วนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและ

                                                           
8 ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการแบ่งแยกกรม ส่งผลให้ฐานงบประมาณด้านการป้องกันรักษาป่าของหน่วย
ป้องกันฯ ส่วนใหญ่คงอยู่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
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เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 9,000 บาท/เดือน และค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรหน่วยฯ ละ 3,000 บาท/ปี 

พร้อมทั้ง ประสบปัญหาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจ  เช่น 

ค่าสาธารณูปโภคในการดูแลรักษาไม้ของกลาง และค่าใช้จ่ายขั้นตอนการด าเนินคดี ในการติดต่อพนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ซึ่งส่งผลให้ต้องเจียดจ่ายเงินจากงบประมาณส่วนอ่ืนๆ มาใช้เพ่ือ 

การด าเนินการ นอกจากนั้น งบประมาณในส่วนที่มีความจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น การพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ 

ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายป่าไม้ การเขียนบันทึกการจับกุม การใช้งานคอมพิวเตอร์ และความรู้อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง ไม่ได้รับจัดสรรเช่นกัน ดังนั้น ประสิทธิภาพการด าเนินงานจึงเกิดขึ้นได้ยาก นอกเหนือจาก

ตัวอย่างที่กล่าวข้างต้น การด าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของส านักฯ อ่ืนๆ ก็เผชิญกับปัญหาข้อจ ากัด

ด้านงบประมาณเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมด้านการส่งเสริม

การปลูกป่า แต่อาจไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมเท่ากิจกรรมที่ด าเนินการโดยส านักป้องกันฯ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจ

หลักของกรมป่าไม้ ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ 

   1.2) การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากับหน่วย

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่รูปแบบการบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นตรงกับหน่วยงานส่วนกลาง 

ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ จากทั้งระยะทางการเดินทาง ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ในขั้นตอนการเบิกจ่าย ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า  
 

  2) บุคลากร 

   2.1) การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพื้นที่ 

     จากการส ารวจข้อมูลภาคสนาม พบว่า หน่วยงานในระดับพ้ืนที่มีอัตราก าลังน้อยมาก 

เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ภาระงานในความรับผิดชอบต่อคนมีมาก กล่าวคือ 

บุคลากรหนึ่งคนมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหน้าที่ เช่น หน่วยป้องกันรักษาป่า บางแห่งมีหน้าที่

รับผิดชอบดูแลพื้นที่มากถึง 2-3 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประมาณ 10-15 คน และหัวหน้าหน่วย

ป้องกัน นอกเหนือจากการท างานด้านการป้องกันรักษาป่าแล้ว บางครั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้า

ส านักงานป่าสงวนแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยป้องกันไฟป่าเพ่ิมเติมด้วย  

   2.2)  การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 

     เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการเพิ่มจ านวนข้าราชการของกรมป่าไม้ ส่งผลให้การด าเนิน

กิจกรรมของกรมป่าไม้ต้องจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากรจากส่วนงานอ่ืนซึ่งอาจไม่มีวุฒิการศึกษาตรงกับ

งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานด้านการเงิน/บัญชี และงานด้านสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน 
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3-44       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ด้านสารสนเทศซึ่งต้องอาศัยผู้มีความรู้เฉพาะด้าน ส่งผลให้บางกรณีมีการจ้างพนักงานราชการหรือพนักงาน

จา้งเหมาที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับสายงานเข้าปฏิบัติหน้าที่ แต่ในขณะเดียวกันการด าเนินกิจกรรมต้องอาศัย

ความรู้ด้านงานป่าไม้และการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง และระบบสารสนเทศเฉพาะด้านป่าไม้ ส่งผลให้กรมป่าไม้

ต้องจัดสรรงบประมาณจ านวนมากในการฝึกอบรม และในบางกรณีเมื่อผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติงานได้

ระยะเวลาหนึ่งบุคลากรมักลาออกจากต าแหน่งไปสู่หน่วยงานอ่ืนที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า เนื่องจาก  

ขาดแรงจูงใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงานร่วมกับกรมป่าไม้ ส่งผลให้กรมป่าไม้สิ้นเปลืองงบประมาณ  

ในส่วนดังกล่าวไปเป็นจ านวนมาก 

   2.3)  การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน  

     ปัญหาการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพที่

ชัดเจนส่วนหนึ่งของปัญหาสืบเนื่องมาจากโครงสร้างการบริหารในปัจจุบันของกรมป่าไม้ตามต าแหน่งกับ

การปฏิบัติงานจริงบางครั้งไม่ตรงกัน อีกทั้ง บุคลากรที่ไม่ใช่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ไม่มีสวัสดิการรองรับ.ท าให้ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่.รวมทั้งขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง.

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ในบางครั้งเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ

หน้าที่ แต่ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ หรือเงินชดเชยได้ หรือในบางกรณีถึงขั้นเสียชีวิตก็ไม่ได้รับ

เงินสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือ ซึ่งแตกต่างกับเจ้าหน้าที่ทหารหรือต ารวจ ทั้งที่ภาระงานหนักเทียบเท่ากัน 

นอกจากนั้น ในการด าเนินงานบางสาขาต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านสารสนเทศ เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรมในด้านความรู้และการใช้อุปกรณ์เฉพาะด้าน แต่บางครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ผ่าน

การฝึกอบรมแล้วลาออกไปอยู่หน่วยงานอ่ืนที่ให้ค่าตอบแทนสูง ส่งผลให้กรมป่าไม้เสียงบประมาณและโอกาส 

ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งประสิทธิภาพการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  

   2.4) บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

     จากการส ารวจข้อมูลภาคสนาม ประกอบกับการสัมภาษณ์บุคลากรระดับหัวหน้า

หน่วยงาน พบว่า ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งด้านบุคลากร คือ บุคลากรระดับปฏิบัติงานซึ่งส่วนใหญ่ คือ 

พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ ายังขาดทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย

ป้องกันฯ ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายป่าไม้ การเขียนบันทึกการจับกุม การใช้งาน

คอมพิวเตอร์.และความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง.ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถแบ่งเบาภาระงานของหัวหน้าหน่วยงาน 

ซึ่งบางครั้งมีหน้าที่รับผิดชอบจ านวนมากได้ 

   2.5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไม่เพียงพอ 

     จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบว่า ปัญหาดังกล่าว

มิได้เกิดขึ้นจากการที่กรมป่าไม้ไม่ให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาบุคลากร หากแต่เกิดจากข้อจ ากัด
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ด้านงบประมาณ ซึ่งแม้ว่ากรมป่าไม้มีการจัดท าค าของบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรน าเสนอแก่ส านัก

งบประมาณเสมอ แต่มักถูกตัดงบประมาณด้านดังกล่าวเป็นอันดับแรกๆ ส่งผลกรมป่าไม้ไม่สามารถ

ด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร โดยด าเนินการได้เพียงการเจียดจ่าย

งบประมาณส่วนอื่นๆ เพ่ือมาด าเนินการเท่านั้น 

   2.6) การเข้าใกล้ภาวะขาดแคลนบุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรอาวุโส

ที่มีความช านาญงาน  

     จากการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและบุคลากรระดับ

ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ในปัจจุบันกรมป่าไม้ก าลังเผชิญกับปัญหาการเข้าใกล้ภาวะขาดแคลนบุคลากรระดับ

หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรอาวุโสที่มีความช านาญงาน โดยปัจจุบันอายุเฉลี่ยของข้าราชการกรมป่าไม้

ประมาณ 45 ปี และส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 45-53 ปี ดังนั้น ในระยะเวลาประมาณ 5 ปี นับจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวจะเกษียณอายุพร้อมกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลโดยตรง

ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานในหน่วยงานระดับปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

ซึ่งปัจจุบันเป็นข้าราชการเพียงคนเดียวของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มายาวนาน หากเกษียณอายุ

พร้อมกันเป็นจ านวนมาก (ในช่วงประมาณ 5 ปี ข้างหน้า ประมาณการไว้ประมาณ 500 คน) ณ เวลานั้น 

กรมป่าไม้จ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ด าเนินงานทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงเป็นจ านวนมาก หรือหากไม่สามารถท าได้

อาจต้องด าเนินการในรูปแบบที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือ การออกค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติ

หน้าที่อ่ืนเพ่ิมเติม ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรระดับหัวหน้างานมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อ

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

     อนึ่ง ปัจจุบันกรมป่าไม้ยังเผชิญปัญหาช่องว่างระหว่างบุคลากรระดับหัวหน้างาน

หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งใกล้เกษียณอายุราชการกับบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปัญหา

โครงสร้างการบริหารงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานส่วนภูมิภาค กล่าวคือ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็น

ข้าราชการในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นข้าราชการอาวุโสที่เหลืออายุงานไม่มาก ในขณะที่ต าแหน่งรองลงไป 

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการที่มีอายุงานน้อย และยังขาดประสบการณ์เท่านั้น โดยสาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่ง 

มาจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ปรับลดจ านวนข้าราชการ.ตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ.

ดังนั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงานหากไม่มีการวางแผนหรือการเตรียม 

ความพร้อมอาจไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลา  
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  3) วัสดุอุปกรณ์ 

   3.1) การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

     จากการส ารวจข้อมูลภาคสนาม พบว่า ปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ถือเป็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ โดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ เช่น การขาดแคลน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหาต าแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) และวิทยุสื่อสาร การขาดแคลน

ยานพาหนะ และการขาดแคลนอาวุธในการลาดตระเวน ในส่วนของการขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

พบว่า หน่วยงานในพ้ืนที่ ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งในบางพ้ืนที่ 

แม้จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่อยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของ

ยานพาหนะ พบว่า บางหน่วยงานในพ้ืนที่ขาดแคลนรถยนต์ที่สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

และภูมิประเทศ ในขณะที่ในบางพ้ืนที่มีรถยนต์แต่อยู่ในสภาพเก่าและทรุดโทรมมาก (อายุใช้งานประมาณ 

20 ปี) และไม่เหมาะกับการใช้งาน หรือบางหน่วยงาน เป็นรถยนต์ที่หมดสภาพการใช้งาน ท าให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ.และแม้ว่าในปีงบประมาณ.พ.ศ..2557.มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อ

ยานพาหนะใหม่และมอบให้ส านักฯ ในส่วนภูมิภาคเป็นผู้บริหารจัดการ หากแต่ยังคงไม่เพียงพอต่อ 

ความต้องการ และในส่วนของอาวุธในการลาดตระเวน พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้ปืนลูกซองเป็นอาวุธ ซึ่ง

อยู่ในสภาพเก่ามาก หรือบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งยังขาดแคลนกระสุนปืนซึ่ งไม่ได้รับ 

การจัดสรร ในขณะที่ผู้บุกรุกท าลายป่ามียานพาหนะและอาวุธที่ทันสมัย ส่งผลให้การด าเนินงานของ

เจ้าหน้าที่ขาดศักยภาพในการป้องกันรักษาป่า นอกจากนั้น จากการส ารวจข้อมูลภาคสนาม  พบว่า 

หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนใหญ่นอกจากการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่อยู่

ในสภาพทรุดโทรมมาก เนื่องจากขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษา  

     อนึ่ง ปัจจุบันกรมป่าไม้ยังคงประสบปัญหาความไม่ถูกต้องตรงกันของชื่อเจ้าของ

วัสดุอุปกรณ์ตามการครอบครองจริง กล่าวคือ ปรากฏครุภัณฑ์บางประเภท เช่น ยานพาหนะ และอาวุธปืน

จ านวนมากที่ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นผู้ครอบครองในขณะที่กรมป่าไม้ มีชื่อ

เป็นเจ้าของ ปัญหาดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใหม่ 

ประกอบกับความรับผิดชอบเมื่อเกิดคดีความจากการน าวัสดุอุปกรณ์ไปใช้งานเช่นกัน .นอกจากนั้น.มีวัสดุ

อุปกรณ์สิ้นสภาพจ านวนมากที่ไม่ได้รับการส ารวจและการบริหารจัดการ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการขอรับ

งบประมาณสนับสนุนในอุปกรณ์ใหม่ นอกจากนั้น ยังสิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการเก็บรักษา และค่าเสียโอกาส  

ในการใช้พ้ืนที่หรือการขายวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้น 
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   3.2) การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่

ปฏิบัติงาน    

     การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

โดยเฉพาะด้านสารสนเทศ.อาทิ.เครื่องมือหาต าแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม.(GPS).ที่ทันสมัย.

นอกจากนั้น งานด้านวิจัยก็ประสบปัญหาความขาดแคลนด้านวัสดุอุปกรณ์เช่นกัน อาทิ เครื่องมือตรวจ.

DNA.เนื้อไม้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัย.และการตรวจพิสูจน์ไม้เมื่อเกิดคดีความเกี่ยวกับ 

การลักลอบตัดไม้ หรือในบางกรณีมีเครื่องมือท าการทดลอง แต่สารเคมีในการทดลองบางชนิดมีราคาสูง

ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 

 3.4.3 กระบวนการด าเนินงาน 

  1) ความต่อเนื่องของกิจกรรม 

   การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 

   จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบกับการส ารวจข้อมูลภาคสนามจากประชาชน

ผู้รับบริการ พบว่า แม้ว่าความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวจะลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับในปีงบประมาณ 

ที่ผ่านมาหากแต่ยังปรากฏปัญหาโดยเฉพาะด้านความคาดหวังของผู้รับบริการหรือประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จาก

การจ้างงานจากกรมป่าไม้ เนื่องจากกิจกรรม/โครงการที่กรมป่าไม้ด าเนินการเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์

และส่งผลกระทบในทางบวกกับประชาชน/ชุมชนโดยรอบบริเวณพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรม หากแต่ไม่สามารถ

ด าเนินงานหรือสนับสนุนด้านงบประมาณ หรือการให้ค าแนะน าได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจากข้อจ ากัด

ด้านงบประมาณและภาระงานจ านวนมากของผู้ปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรมเครือข่ายป้องกันไฟป่า กิจกรรม

ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน และอาสาสมัครป่าไม้บ้าน ซึ่งส่งผลให้ประชาชน

ขาดความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน หรือเสียโอกาสในด้านความร่วมมือที่จะได้รับในอนาคต กล่าวคือ การด าเนิน

กิจกรรมที่อาศัยเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการท าความเข้าใจและต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินการ 

แต่บางครั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือปีงบประมาณใหม่ไม่ได้รับงบประมาณการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการด าเนินงาน ส่งผลให้ความร่วมมือที่สร้างและเกิดขึ้นไม่สามารถด าเนิน

ต่อไปได้ เนื่องจากประชาชนต้องให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีพเป็นล าดับแรก ดังนั้น 

เจ้าหน้าที่จึงเป็นเสมือนบุคคลประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ เมื่อในกิจกรรมเหล่านั้น 

ขาดเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือหรือให้ความรู้ความเข้าใจเนื่องจากขาดงบประมาณ การด าเนินงานจึง 

ขาดความต่อเนื่องเช่นกัน และในบางกรณีน าไปสู่การไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการด าเนินกิจกรรมและ 

การดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าเท่าท่ีควร เนื่องจากประชาชนขาดความเชื่อใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
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  2)  การติดตามและประเมินผล 

   การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

   จากการประเมินในระดั บผลผลิ ตของผลผลิ ตที่  2 องค์ ความรู้ และฐานข้ อมู ล 

ความหลากหลายทางชีวภาพ.พบว่าตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2558 ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณในภาพรวม

ด้านฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ไว้ทั้งสิ้น 16 แห่ง ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการเพียง 1 แห่ง ส่งผลให้การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวตามแผนกลยุทธ์

เป็นไปได้ยาก นอกจากนั้น ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว คือ กรมป่าไม้

ขาดการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแผนระยะยาวในระหว่างการด าเนินงานตามแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น

จริงหรือสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ ส่งผลให้ผลการประเมินผลไม่สะท้อนตามความเป็นจริงและสถานการณ์  

ที่ประสบ 
 

 3.4.4 ผลผลิต 

  1) การก าหนดตัวชี้วัด 

   การก าหนดตั วชี้ วั ดตามแผนกลยุทธ์ ขาดความสอดคล้องและครอบคลุม 

ความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้  

   การก าหนดแผนกลยุทธ์ ตามหลั กการควร เป็ นแผนต้นแบบหรื อแผนแม่บท 

ในการก าหนดแผนการปฏิบัติงานประจ าปี แต่จากการพิจารณาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี

ของกรมป่าไม้ พบว่า แผนปฏิบัติงานประจ าปีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลหลากหลายกว่าที่  

แผนกลยุทธ์ก าหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ ก าหนดเป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน (ผลลัพธ์) 1: รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยตัวชี้วั ดตาม

แผนกลยุทธ์ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2555 -2558 คือ พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 78.20 ล้านไร่  

ผลการประเมิน พบว่า ส าเร็จต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งค าชี้แจงจากส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงาน

และสารสนเทศ ระบุว่า ตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2555 -2558 ที่ก าหนดไว้ว่าพ้ืนที่

ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 78.20 ล้านไร่  มีที่มาจาก พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 67.70 ล้านไร่ และพ้ืนที่ป่าไม้

ถาวร (นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 10.50 ล้านไร่) ซึ่งในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 ได้ด าเนินการในทุกพ้ืนที่ในความรับผิดชอบแต่ตัวชี้วัดได้ก าหนดไว้เพียงป่าสงวนแห่งชาติ 67.70 ล้านไร่ 

ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เน้นเรื่องการป้องกันและดูแลรักษา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีขอบเขตตามกฎหมายที่ชัดเจน  

ส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรกรมป่าไม้ยังคงด าเนินกิจกรรมในด้านการจับกุมด าเนินคดี การตรวจสอบพ้ืนที่สิทธิ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ท ากิน การอนุมัติอนุญาต ให้เป็นไปตามภารกิจที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ซึ่งตัวชี้วัดการด าเนินงานมิได้เป็น

จ านวนไร่แต่เป็นการด าเนินงานในรูปแบบอ่ืน จากปัญหาที่เกิดขึ้นและค าชี้แจง พบว่า ประเด็นปัญหา

ดังกล่าวเป็นปัญหาที่กรมป่าไม้เผชิญมาโดยตลอดด้านการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุผล

ตามเป้าหมายได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้รับตามพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมาย

เท่านั้น ในขณะที่ภาระความรับผิดชอบต้องครอบคลุมพ้ืนที่ป่านอกเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าไม้

ถาวรร่วมด้วย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในแผน  

การปฏิบัติงานประจ าปี ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจาก 67.70 ล้านไร่ เพ่ิมเป็น 73.70 ล้านไร่  

โดยก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานไว้ว่า พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพ่ือ 

การใช้ประโยชน์ 73.70 ล้านไร่ แต่ปัญหาความไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การด าเนินการของกรมป่าไม้ยังคงอยู่

ประมาณ 4.50 ล้านไร ่ดังนั้น จากตัวอย่างดังกล่าวส่งผลให้แผนกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นก่อน ถูกท าให้เข้าใจว่า

ขาดความครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของกรมป่าไม้ เนื่องจากขาดการวิเคราะห์และพิจารณา

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ระหว่างการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์จริงในปัจจุบัน ซึ่งปัญหา 

ส่วนหนึ่งเกิดจากกรมป่าไม้ไม่มีการจัดท ายุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ซึ่งเป็นเสมือนเป้าหมายการด าเนินงานใน

ระยะต่างๆ ดังนั้น หากมีการจัดท ายุทธศาสตร์จะส่งผลให้การก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ต้องสอดคล้องและเป็นไปภายใต้แผนงานตามยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ทั้งนี้ หากมีสถานการณ์หรือปัจจัย

ภายนอกมากระทบให้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระยะต่างๆ ก็ก าหนดให้มีการทบทวนและ

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงระหว่างการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้ 

   2) การรายงานข้อมูลทางสถิติ 

    การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 

    จากข้อจ ากัดด้านการรายงานข้อมูลของกรมป่าไม้ที่ คณะที่ปรึกษาค้นพบจาก                      

การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลกระทบ พบว่า การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภท เช่น ข้อมูล

ด้านรายได้ของกรมป่าไม้ เป็นข้อมูลที่ผนวกรวมรายได้ทั้งหมดจากสินค้าและบริการในทุกผลผลิตและ

โครงการเข้าด้วยกัน ส่งผลให้การน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการประเมินมีความเสี่ยงที่จะขาดความสมบูรณ์ 
 

3.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหา

อุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมทั้ง การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจาก 

การรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวข้างต้น สามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ 

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ดังนี้ 
 

  3.5.1  ด้านบริบท/วัตถุประสงค์โครงการ 

  1) การก าหนดยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 

    จากปัญหาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปัจจุบันที่มีรูปแบบของการด าเนินงานที่เน้น

ตอบสนองต่อการของบประมาณ และขาดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย 

ท าให้การด าเนินงานที่ผ่านมาของกรมป่าไม้ขาดทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ท่ีต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของนโยบายและทิศทางการท างาน รวมทั้งส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกรมที่ไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น แนวทาง  

ในการแก้ไขปัญหาด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์ของกรมถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือสร้างแผนที่

ที่จะเป็นทิศทางการท างานของกรมป่าไม้ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ในระยะสั้นและแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว 

ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นจะต้องเป็นแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน

ระดับผู้บริหารประเทศ ผู้บริหารภายในกรม หน่วยงานภายนอกกรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกรมป่าไม้

และบุคลากรภายในกรม ที่จะต้องให้การยอมรับและพร้อมให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามนโยบายที่

สอดคล้องเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยตลอดการด าเนินตาม 

แผนยุทธศาสตร์จะต้องไม่มีการละเลยการด าเนินงานตามแผน หรือปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์จาก 

ฝ่ายบริหารเมื่อเปลี่ยนแปลงผู้บริหารภายในกรมหรือรัฐบาล 

  2) การก าหนดนโยบาย 

    2.1) การบูรณาการงานด้านนโยบายกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

     การจัดการกับปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอ่ืนๆ มีแนวทางในการจัดการ

กับปัญหาใน 2 ระดับ คือ  

     การจัดการในระดับนโยบาย ผ่านการด าเนินการโดยฝ่ายบริหารของกรมป่าไม้ที่ควรใช้

แนวทางการประชุมปรึกษาหารือกับผู้น าหรือตัวแทนฝ่ายบริหารของรัฐบาลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน

นโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

ในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือหาแนวทางร่วมกับรัฐบาลในการจัดการกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่

อาจจะเกิดขึ้นจากการเร่งพัฒนาเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้น ทางผู้บริหารของกรมป่าไม้ควรใช้

แนวทางเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ เช่น  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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กรมที่ดิน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานด้านความมั่นคง 

เพ่ือหาแนวทางในการก าหนดนโยบายแบบบูรณาการร่วมกัน เพ่ือลดความขัดแย้งและความทับซ้อน 

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกรม  

     การจัดการในระดับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่ควรมีการประชุมหารือเพ่ือท าความเข้าใจใน

กรอบหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละกรม เพ่ือหาจุดร่วมในการก าหนดโครงการเพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่

ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งและสร้างให้เกิดการบูรณาการการท างานของบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน 

   2.2) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 

     ปัญหาการขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ เป็นปัญหา

เร่งด่วนที่ทางผู้บริหารกรมป่าไม้ควรให้ความส าคัญในการจัดการแก้ปัญหา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การท างานของเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาความขัดแย้ง และประหยัดงบประมาณในการด าเนินการ โดยแนวทาง

ในการจัดการปัญหาในล าดับแรกคือ การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการที่มีการด าเนินการทั้งหมด

ของกรม เพื่อใช้วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรม ซึ่งจะช่วยท าให้

เห็นภาพความสัมพันธ์ของการปฏิบัติทั้งหมดภายในกรมว่ามีการปฏิบัติงานในส่วนใดที่ทับซ้อนกัน หรือ  

การท างานส่วนใดที่ควรมีการประสานการท างานร่วมกัน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาเพ่ือแก้ไข 

ปรับปรุง และพัฒนาการวางแผนการท างานร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ ที่จะช่วยให้  

ทุกหน่วยงานภายในกรมได้ก าหนดแผนการด าเนินงานภายในหน่วยของตนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทใหญ่

และสามารถสร้างให้เกิดการบูรณาการการท างานทั้งในส่วนของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และพ้ืนที่ด าเนินการ

ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในกรมได้ 

   2.3) การบริหารจัดการค าของบประมาณ 

     จากปัญหาการบริหารงานตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภายในกรมป่าไม้ที่เป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งที่กรมป่าไม้เผชิญอยู่ในปัจจุบัน แนวทางการแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน คือการบริหารจัดการค าของบประมาณในรูปแบบที่เอ้ือต่อการน ามาเจียดจ่าย

ในส่วนที่ขาดหรือมีจ ากัดได้ เพ่ือสามารถบริหารจัดการด าเนินงานตอบสนองนโยบายได้โดยกระทบ  

การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีให้น้อยที่สุด 

  3) โครงสร้างการบริหารงานภายในกรมป่าไม้ 

    จากปัญหาโครงสร้างการบริหารงานภายในกรมป่าไม้ที่มีการขยายโครงสร้างในส่วนของ 

ฝ่ายบริหาร ส่งผลต่อการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน การบริหารงานที่ไม่คล่องตัว และการสิ้นเปลืองงบประมาณ โดย

แนวทางในการจัดการกับปัญหา คือ การวิเคราะห์โครงสร้าง การทบทวนอ านาจหน้าที่การปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง

การศึกษาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานในอนาคต และศึกษาบริบทภายนอกด้านเศรษฐกิจ สังคม 
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และความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับปรุงโครงสร้างในการเพ่ิมหน่วยงานภายใน

เพ่ือรองรับการด าเนินงานและการให้บริการในอนาคต และยุบหน่วยงานภายในที่มีภาระงานไม่มาก หรือ 

การด าเนินงานซ้ าซ้อน โดยน ากรอบงานมาเป็นเกณฑ์การพิจารณา เพ่ือด าเนินการขอปรับปรุงโครงสร้าง 

การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

 อนึ่ง หากกรมป่าไม้สามารถด าเนินการเรื่องยุทธศาสตร์ในระยะต่างๆ ของกรมป่าไม้ได้ การก าหนด

โครงสร้างการบริหารงานภายในเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการให้บริการ

ประชาชนจะสามารถด าเนินการได้โดยง่าย เนื่องจากเป้าหมายของกรมป่าไม้ในระยะต่างๆ ชัดเจน ดังนั้น  

หากจะพิจารณาด้านการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในควรเร่งด าเนินการพร้อมกับการจัดท า

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ จะส่งผลให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 3.5.2 ด้านปัจจัยน าเข้า 

  1) งบประมาณ 

   1.1) การบริหารจัดการงบประมาณ  

     จากปัญหาข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

เป็นประเด็นปัญหาหลักที่พบ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหา คือความเคร่งครัดในการพิจารณาการอนุมัติ

งบประมาณให้กับแผนงาน โครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นแนวทางการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ 

ภายในกรมป่าไม้มากขึ้น เพ่ือช่วยประหยัดงบประมาณในการด าเนินงาน นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุง

กรอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภาระงานที่ได้มอบหมายไปให้กับฝ่ายปฏิบัติ 

ในพ้ืนที่ โดยพิจารณาให้ความส าคัญกับการให้งบประมาณในโครงการที่เป็นภารกิจหลักของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ โดยการเจียดจ่ายไปใช้ในการด าเนินงานส่วนอ่ืน หากแต่ก็

ยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ดังนั้น การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับบริบท 

การด าเนินงานที่เผชิญจึงเป็นแนวทางท่ีถูกต้องที่สุด 

   1.2) การกระจายอ านาจการบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับส านัก

บริหารในส่วนภูมิภาค 

     ปัญหาการเบิกจ่ายเงินล่าช้าจากระบบการบริหารจัดการและเบิกจ่ายงบประมาณที่

ขึ้นตรงกับส่วนกลาง ซึ่งควรมีแนวทางแก้ปัญหาด้วยการกระจายอ านาจการบริหารจัดการและการเบิกจ่าย

งบประมาณให้กับส านักบริหารในส่วนภูมิภาคซึ่งมีระเบียบรองรับในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพ่ืออ านวย

ความสะดวกต่อการเบิกจ่ายของหน่วยงานในพื้นท่ี และลดต้นทุนในการด าเนินการเบิกจ่ายของผู้ปฏิบัติงาน

ลง และเพ่ิมความคล่องตัวในการด าเนินงานได้มากยิ่งข้ึน 
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  2) บุคลากร 

   2.1) การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

     ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในพ้ืนที่ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา 

โดยการบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับกรอบการปฏิบัติงาน เพ่ือขอรับ  

การสนับสนุนการปฏิบัติงาน และในอีกด้านหนึ่งทางผู้บริหารของกรมป่าไม้ควรมีการพิจารณาเพ่ือวางแผน

แนวทางในการจัดการปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพิจารณาการปรับปรุง

โครงสร้างการบริหารงานภายในกรมป่าไม้เพ่ือให้อัตราก าลังสอดคล้องกับภาระงาน พร้อมทั้ง การพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรควบคู่ไปด้วย 

   2.2) การคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามสายงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

     ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงานมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

คือการคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามสายงาน การก าหนดโครงสร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

(Career.Path).ที่ก าหนดคุณสมบัติความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละสายงาน.พร้อมทั้งพิจารณา

ค่าตอบแทนความเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แต่ในสถานการณ์ที่กรมป่าไม้

เผชิญอยู่ในปัจจุบันมีข้อจ ากัดด้านการเพิ่มจ านวนบุคลากร ดังนั้น สิ่งที่สามารถด าเนินการได้ในปัจจุบัน คือ

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานราชการที่มีศักยภาพในการพัฒนา ทั้งนี้ 

ควรก าหนดกรอบงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจน พร้อมทั้ง มุ่งเน้นการชี้แจงถึงความจ าเป็น 

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมป่าไม้แก่ส านักงบประมาณ 

   2.3) การวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 

     การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกิดจากความไม่ชัดเจนของระบบโครงสร้างของ

ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร (Career Path) ดังนั้น แนวทางในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวคือ 

การก าหนดโครงสร้างของความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร (Career Path) ให้ชัดเจน โดยใช้วิธีการ

ระบุคุณสมบัติในการเลื่อนต าแหน่งตามสายงาน โดยอาจอาศัยหลักเกณฑ์ด้านประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์ด้านการหมุนเวียนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน การผ่านหลักสูตรการอบรมที่

เหมาะสมกับสายงาน เป็นต้น นอกจากนั้น ควรมีการวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน

ภายในกรมป่าไม้ พร้อมทั้งด าเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรบางส่วนที่

การปฏิบัติงานในภาระงานปัจจุบันไม่ตรงกับต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพของตัวบุคลากร 
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   2.4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

     การจัดการกับปัญหาด้านทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ทางกรมป่าไม้ควรมีแนวทาง

แก้ปัญหาด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ผ่านการจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมกับ

ภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานให้กับบุคลากร 

ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญขององค์กร พร้อมทั้ง มุ่งเน้นการชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงความจ าเป็น 

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมป่าไม้แก่ส านักงบประมาณ 

   2.5) การชี้แจงท าความเข้าใจกับส านักงบประมาณต่อสถานการณ์ความขาดแคลน

บุคลากร 

     การแก้ไขปัญหาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ไม่เพียงพอในปัจจุบันของกรมป่าไม้ 

และต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การมุ่งเน้นการชี้แจงท าความเข้าใจกับส านักงบประมาณต่อ

สถานการณ์ความขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานที่กรมป่าไม้ก าลังเผชิญ พร้อมทั้งชี้แจงท าความเข้าใจ

ถึงการเข้าใกล้ภาวะขาดแคลนบุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรอาวุโสที่มีความช านาญงานที่

กรมป่าไม้จะเผชิญในอนาคต โดยการด าเนินการดังกล่าวเป็นรูปแบบหรือแผนการการเตรียมความพร้อม

เพ่ือรับมือกับปัญหาที่กรมป่าไม้ก าลังจะเผชิญ 

  2.6) การคัดเลือกพนักงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร  

    แนวทางการแก้ไขปัญหาการเข้าใกล้ภาวะขาดแคลนบุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงาน

และบุคลากรอาวุโสที่มีความช านาญงาน เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านการเพ่ิมอัตราข้าราชการที่ ไม่สามารถ

ด าเนินการเพ่ิมได้ตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ดังนั้น ควรพิจารณา

เพ่ิมคุณสมบัติการคัดเลือกพนักงานราชการเข้าท างานเพ่ือให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ

ข้าราชการที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่อย่าง

เป็นรูปธรรมหรือมีหลักสูตรชัดเจนที่ก าหนดในแผนการด าเนินงาน 
 

  3) วัสดุอุปกรณ์ 

   3.1) การส ารวจการถือครองและการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย 

     ปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ของกรมป่าไม้เป็นปัญหาหลักที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง

ประสบในเกือบทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหาต าแหน่งพิกัดด้วย

สัญญาณดาวเทียม.(GPS).วิทยุสื่อสาร.ยานพาหนะ.บ้านพัก.และอาวุธในการลาดตระเวน.โดยแนวทาง 

ในการแก้ปัญหา ควรมีการจัดการในสองส่วน  คือ  
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     ในส่วนแรก ควรมีการส ารวจเพ่ือตรวจสอบการถือครองวัสดุอุปกรณ์ และ

ประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์ที่ถือครอง ของหน่วยปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ทั่วประเทศ เพ่ือ

น ามาใช้ในการจัดล าดับความเร่งด่วนของการจัดสรรด้านวัสดุอุปกรณ์ให้กับพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลน

วัสดุอุปกรณ์ และพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น พ้ืนที่แนวชายแดน พ้ืนที่ที่มีปัญหาสุ่มเสี่ยงกับการบุกรุกป่า 

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

     ในส่วนที่สอง ผู้บริหารของกรมป่าไม้ควรมีการหารือในระดับผู้บริหารกับ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ยังเป็นประเด็นปัญหาด้าน 

การครอบครอง เพ่ือหาทางออกในการจัดการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมไปถึงการของบประมาณสนับสนุน

เพ่ิมเติม โดยเฉพาะการขอสนับสนุนด้านอาวุธในการลาดตระเวนกับรัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคง 

โดยชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการท างานของกรมป่าไม้ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ 

   3.2) การส ารวจเพื่อการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นและการบูรณาการ 

     การจัดการกับปัญหาการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตาม 

ความต้องการของพ้ืนที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านสารสนเทศ ทางกรมป่าไม้ควรมีแนวทางการแก้ปัญหาด้วย

การพิจารณาการให้งบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการส ารวจความต้องการ

และจัดสรรตามความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนก่อน และการสร้างการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใน

กรมป่าไม้ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นระหว่างหน่วยงาน และพ้ืนที่ปฏิบัติ 
 

 3.5.3 กระบวนการด าเนินงาน 

  1)  ความต่อเนื่องของกิจกรรม 

   การทบทวนการก าหนดแผนงาน 

   ปัญหาการขาดความต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรมระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ

ประชาชนในพ้ืนที่ และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ โดยแนวทางในการจัดการกับ

ปัญหาทางกรมป่าไม้ควรมีการก าหนดแผนงานในระยะยาวที่ชัดเจน เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ

กรมป่าไม้ที่จะช่วยให้การด าเนินกิจกรรมของกรมป่าไม้มีทิศทางและการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและชัดเจน

มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ควรมีการทบทวนการก าหนดแผนงานในหลายกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทและ

ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้น และทางกรมป่าไม้ควรให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรม

ระยะยาวให้มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ประชาชน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความอ่อนไหวและส่งผลต่อประสิทธิภาพแล ะความส าเร็จ 

ในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์ป่า 
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  2)  การติดตามและประเมินผล 

   การทบทวนและการปรับปรุงแผนการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

   ปัญหาการขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

ควรมีแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการทบทวนแผนการด าเนินงานของกรมป่าไม้ที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์และ

ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานทั้งแผนกลยุทธ์ในระยะยาวและแผนการปฏิบัติงานประจ าปีให้มีความ

สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริ งในบริบทปัจจุบัน รวมทั้ งเพ่ือให้การด าเนินการ 

ของแผนงานต่างๆ สามารถช่วยส่งเสริมการด าเนินการซึ่งกันและกัน เพ่ือท าให้การด าเนินกิจกรรมของกรมป่าไม้

ประสบผลส าเร็จมากขึ้น และเพ่ือให้สามารถด าเนินการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 3.5.4 ผลผลิต 

  1) การก าหนดตัวชี้วัด 

   การทบทวนแผนกลยุทธ์ และการจัดท ายุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 

   ปัญหาการก าหนดตัวชี้ วัดตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้องและครอบคลุม 

ความรับผิดชอบทั้งหมดของกรมป่าไม้ ควรมีแนวทางการแก้ปัญหาในเบื้องต้นด้วยการทบทวนแผนกลยุทธ์

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนระหว่างการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท และแนวทางการแก้ปัญหาใน

ระยะยาวด าเนินการโดยการจัดท ายุทธศาสตร์กรมป่าไม้ที่มีการก าหนดแผนการด าเนินงานในระยะต่างๆ ให้

ชัดเจน ครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ซึ่งจะท าให้การก าหนดแผนปฏิบัติ

งานประจ าปีมีความสอดคล้องและอยู่ภายใต้แผนงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมป่าไม้อยู่ระหว่าง

การจัดท า “ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564” ดังนั้น ควรพิจารณาน าข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษา

ภายใต้โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปใช้ประกอบใน

การจัดท ายุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่

ผ่านมาจากข้อมูลที่ได้รวบรวมและรายงานผลไว้  

   2) การรายงานข้อมูลทางสถิติ 

    การจัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมูล 

    ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติที่เสี่ยงต่อความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ทางกรมป่าไม้ควรมี

การจัดท าคู่มือและแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติให้อยู่ในระบบเดียวกัน โดยอาจจัดท าในรูปแบบ

โปรแกรมส าเร็จรูป หรือ แบบฟอร์มเอกสารในการกรอกรายละเอียดของข้อมูล ที่มีการแจกแจง

รายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจน เพ่ือง่ายแก่การตรวจสอบและเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล 
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3.6 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป 

 ด้านแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป ด าเนินการก าหนดแนว

ทางการพัฒนาการด าเนินงาน โดยการรวบรวบและวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาอุปสรรคที่ได้จากรายงาน

ฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบกับรายงานสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดท าโดยส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ประกอบ

กับการวิ เคราะห์ตามแนวคิดกระบวนการพัฒนาองค์ก ารถึ งปัจจัยที่ ส่ งผลต่อสภาพแวดล้อม 

ทั้งภายในและภายนอกของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในมุมมองของที่ปรึกษา เพ่ือน าไปสู่การก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุในแบบสอบถาม โดยผลที่ประเมินได้จากแบบสอบถามจะน ามาซึ่งแนวทาง 

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสอบถามจากบุคลากร

ของกรมป่าไม้ ในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน สามารถประมวลผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ได้

ดังนี้ 

 3.6.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของกรมป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์โอกาสและ

ภัยคุกคามต่อการด าเนินงาน ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากทั้งผู้บริหารและ 

ผู้ปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถรวบรวมประเด็น

สภาพแวดล้อมตามประเด็นต่างๆ โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5  
 

ตารางท่ี 3.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของกรมป่าไม้  

ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

ประเด็นสภาพแวดล้อม ลักษณะ 

1. ปัจจัยทางการเมือง 
 
 
 
 

- การสนับสนุนการด าเนินงานจากรฐับาล - โอกาส 
- การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน - โอกาส 
- การแทรกแซงของภาคการเมือง - ภัยคุกคาม 
- การมีการคอรัปช่ันในระดบัประเทศและในระดับท้องถิ่น - ภัยคุกคาม 
- การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นอุปสรรคต่อ 
การปฏิบัติงาน  

- ภัยคุกคาม 

-  การด าเนินงานมีความขัดแย้งทางด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  

- ภัยคุกคาม 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
 
 

- การเพิ่มขึน้ของราคาพืชเศรษฐกิจส่งผลใหเ้กิดการบุกรุกพ้ืนท่ี 
ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 

- ภัยคุกคาม 

-  การประสบปัญหาความยากจนของประชาชนส่งผลใหเ้กิด 
การบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาต ิ

- ภัยคุกคาม 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

ประเด็นสภาพแวดล้อม ลักษณะ 

3. ปัจจัยทางสังคม 
 
 
 

-  การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง  

- โอกาส 

-  การขาดความเข้าใจในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ของประชาชน
ในพื้นที่  

- ภัยคุกคาม 

4. ปัจจัยทางเทคโนโลย ี -  การพัฒนาของเทคโนโลยีส าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ - โอกาส 
5. ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

 
- การตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมข้อง
ประชาชนภายในประเทศ  

- โอกาส 

-  การให้ความส าคัญกับการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน  

- โอกาส 

-  การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
ของภาคส่วนต่างๆ  

- โอกาส 

 

-  การตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
ในระดับนานาชาติ  

- โอกาส 

-  การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น ประชาคมอาเซยีน 
ก่อให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินงานกับประเทศเพื่อนบ้าน 

- โอกาส 

-  การมีสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณพื้นท่ีชายแดนเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบตัิงาน  

- ภัยคุกคาม 

-  การมีความขดัแย้งระหว่างเจ้าหนา้ที่ของกรมป่าไม้กับประชาชน
ในพื้นที ่ 

- ภัยคุกคาม 

-  การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ  - ภัยคุกคาม 

-  การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมป่าไม ้
ในด้านลบของสื่อมวลชน  

- ภัยคุกคาม 

 

-  การลักลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากข้ึนท้ังระดับภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

- ภัยคุกคาม 

 

  จากการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการประเมินผลจากแบบสอบถามที่ได้รับ  

สรุปภาพรวมคะแนนที่ได้รับของสภาพแวดล้อมภายนอก โดยประเด็นด้านภัยคุกคาม ประกอบด้วยประเด็นย่อย

ที่สามารถรวบรวมได้ทั้งสิ้น 12 ประเด็น ดังนั้น ค่าคะแนนเต็มในประเด็นด้านภัยคุกคาม เท่ากับ 12.00 คะแนน 

ในขณะที่ ประเด็นด้านโอกาส ประกอบด้วยประเด็นย่อยที่สามารถรวบรวมได้ทั้งสิ้น 9 ประเด็น ดังนั้น  

ค่าคะแนนเต็มในประเด็นด้านโอกาส เท่ากับ 9.00 คะแนน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6 
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ตารางท่ี 3.6 คะแนนที่ได้รับในภาพรวมของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของกรมป่าไม้  

ประเด็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ล าดับ 

ภัยคุกคาม 
1. การแทรกแซงของภาคการเมือง 10.21 5 
2.  การด าเนินงานมีความขัดแย้งทางด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้อง  10.20 6 
3.  การมีการคอรัปช่ันในระดบัประเทศและในระดับท้องถิ่น 11.13 1 
4.  การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 9.62 9 

5.  การมีสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณพื้นท่ีชายแดนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 9.00 12 

6. การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยาย
พื้นที่เพาะปลูก 

10.38 4 

7. การประสบปัญหาความยากจนของประชาชนส่งผลใหเ้กิดการบุกรุกพื้นที่ป่า 10.50 2 
8. การขาดความเข้าใจในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี 10.48 3 
9. การมีความขดัแย้งระหว่างเจ้าหนา้ที่ของกรมป่าไม้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 9.13 11 
10. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 9.30 10 
11. การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในด้านลบของสื่อมวลชน 10.00 7 
12. การลักลอบตัดไม้มีความรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ 9.88 8 
โอกาส 
1.  การสนับสนุนการด าเนินงานจากรฐับาล 7.65 3 
2.  การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 8.32 1 
3.  การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  7.00 4 
4.  การตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน
ภายในประเทศ  

7.97 2 

5.  การให้ความส าคัญกับการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
สื่อมวลชน  

7.00 5 

6. การพัฒนาของเทคโนโลยีส าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ 5.80 7 
7. การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ 5.71 8 
8. การตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาติ 6.73 6 
9. การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น ประชาคมอาเซยีน ก่อให้เกิดการบูรณาการ 
ในการด าเนินงานกับประเทศเพื่อนบ้าน 

4.50 9 

 

ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกสามารถน ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญ      

ตามคะแนนที่ได้รับ 5 ล าดับแรก ไดด้ังตารางที่ 3.7 
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ตารางท่ี 3.7 ล าดับความส าคัญ 5 อันดับแรกของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของกรมป่าไม้  

ล าดับ ประเด็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

 โอกาส (O) 

1 - การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 

2 -  การตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 

3 -  การสนับสนุนการด าเนินงานจากรฐับาล 

4 -  การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5 -  การให้ความส าคัญกับการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 

 ภัยคุกคาม (T) 

1 -  การมีการคอรัปช่ันในระดบัประเทศและในระดับท้องถิ่น 

2 -  การประสบปัญหาความยากจนของประชาชนส่งผลใหเ้กิดการบุกรุกพื้นที่ป่า 

3 -  การขาดความเข้าใจในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

4 -  การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 

5 -  การแทรกแซงของภาคการเมือง 
 

  

 3.6.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน          

ของการด าเนินงาน ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามสามารถรวบรวมประเด็นสภาพแวดล้อม         

ตามประเด็นต่างๆ  แสดงไดด้ังตารางที่  3.8 
 

ตารางท่ี 3.8 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของกรมป่าไม้  

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน 
1. กลยุทธ์ 
 
 
 
 

-  การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว - จุดอ่อน 
-  ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวดัตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม
ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 

- จุดอ่อน 
 

-  การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาว
กับแผนการปฏิบัติงานประจ าป ี

- จุดอ่อน 
 

-  การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
(ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้องและ
ครอบคลมุความรบัผิดชอบทั้งหมดของกรมป่าไม ้

- จุดอ่อน 
 

-  การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัด
ตามแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องตามทรัพยากรและ
งบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 

- จุดอ่อน 
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน 
2. โครงสร้าง 
 
 

-  การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในท่ีชัดเจนและ
ครอบคลมุภารกจิงาน  

- จุดแข็ง 
 

-  การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภมูิภาค
ครอบคลมุพื้นท่ีด าเนินงาน  

- จุดแข็ง 
 

-  การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและ
ครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ  

- จุดแข็ง 

3. ระบบ -  การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนและประชาชน  

- จุดแข็ง 
 

- การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน - จุดแข็ง 
-  การรายงานข้อมลูทางสถิติบางประเภท 
ขาดการจ าแนกตามผลผลติที่ชัดเจน  

- จุดอ่อน 
 

-  การขาดการบูรณาการระหว่างหนว่ยงานภายใน 
กรมป่าไม้  

- จุดอ่อน 
 

- การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคาร์บอน
เครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในกรมป่าไม ้

- จุดอ่อน 
 

- ผลการประเมินในระดับผลผลติของตัวช้ีวัดจ านวน
รายของผู้รับบริการงานอนุญาตอตุสาหกรรมไม้และ 
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 

- จุดอ่อน 
 

-  ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ - จุดอ่อน 
4. บุคลากร 
 

-  การมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดัน 
การด าเนินงานสู่เป้าหมาย  

- จุดแข็ง 
 

-  การมีบุคลากรที่ปฏบิัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ  - จุดแข็ง 
-  การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน  

- จุดแข็ง 
 

-  การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน - จุดอ่อน 
-  การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ 
การขาดความกา้วหน้าในสายอาชีพท่ีชัดเจน 

- จุดอ่อน 

-  การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพื้นที่ - จุดอ่อน 
5. วัสดุอุปกรณ ์ -  การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตาม

ความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
- จุดอ่อน 
 

-  การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน - จุดอ่อน 

6. ทักษะ 
 

-  การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้  

- จุดแข็ง 
 

7. ค่านิยมร่วม -  การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน กอ่ให้เกิดวัฒนธรรม 
และค่านิยมร่วมทีเ่อื้อต่อการด าเนนิงาน  

- จุดแข็ง 
 

   

  ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับ สรุปภาพรวมคะแนน 

ที่ได้รับของสภาพแวดล้อมภายใน โดยประเด็นด้านจุดแข็ง ประกอบด้วยประเด็นย่อยที่สามารถรวบรวมได้



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

3-62       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ทั้งสิ้น 10 ประเด็น ดังนั้น ค่าคะแนนเต็มในประเด็นด้านจุดแข็ง เท่ากับ 10.00 คะแนน ในขณะที่ ประเด็น

ด้านจุดอ่อน ประกอบด้วยประเด็นย่อยที่สามารถรวบรวมได้ทั้งสิ้น 15 ประเด็น ดังนั้น ค่าคะแนนเต็มใน

ประเด็นด้านจุดอ่อน เท่ากับ 15.00 คะแนน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.9 
 

ตารางท่ี 3.9 คะแนนที่ได้รับในภาพรวมของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของกรมป่าไม้ 

ประเด็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน คะแนนที่ได้รับ ล าดับ 
จุดแข็ง 
1. การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในท่ีชัดเจนและครอบคลมุภารกิจงาน 9.41 1 
2. การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภมูิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 9.06 3 
3. การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 9.00 4 
4. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 8.14 7 
5. การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน กอ่ให้เกิดวัฒนธรรม และค่านยิมร่วมที่เอื้อต่อ 
การด าเนินงาน 

7.60 10 

6. การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ 8.00 8 
7. การมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสูเ่ป้าหมาย 9.30 2 
8. การมีบุคลากรที่ปฏบิัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 8.53 5 
9. การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 8.39 6 
10. การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานที่หลากหลายและครอบคลุมพื้นที่ท่ัวทั้งประเทศ 7.90 9 
จุดอ่อน  
1. การขาดความต่อเนื่องในการด าเนนิกิจกรรมระยะยาว 13.50 3 
2. การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 11.70 6 
3. การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
ตามทรัพยากรและงบประมาณประจ าปีที่ไดร้ับจดัสรร 

10.89 12 

4. ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) 
ขาดความครอบคลุมประเด็นตามผลผลติที่ครบถ้วน 

11.20 9 

5. การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ 
ขาดความสอดคล้องและครอบคลมุความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 

11.50 7 

6. ผลการประเมินในระดับผลผลติของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รับบริการงานอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้และการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 

10.14 13 

7. การรายงานข้อมลูทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลติที่ชัดเจน 9.29 14 
8. การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคาร์บอนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 

9.10 15 

9. การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพที่ชัดเจน 12.47 5 
10. การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 11.14 11 
11. การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 13.50 2 
12. การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพื้นท่ี 13.96 1 
13. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 12.73 4 
14. การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 11.17 10 
15. การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 11.42 8 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในสามารถน ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญ         

ตามคะแนนที่ได้รับ 5 ล าดับแรก ที่ได้รับดังตารางที่ 3.10 
 

 

ตารางท่ี 3.10 ล าดับความส าคัญ 5 อันดับแรกของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของกรมป่าไม้ 
ล าดับ ประเด็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแข็ง (S) 
1 - การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในท่ีชัดเจนและครอบคลมุภารกิจงาน 
2 - การมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสูเ่ป้าหมาย 
3 - การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภมูิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
4 - การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 
5 - การมีบุคลากรที่ปฏบิัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 
 จุดอ่อน (W) 
1 - การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพื้นท่ี 
2 - การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
3 - การขาดความต่อเนื่องในการด าเนนิกิจกรรมระยะยาว 
4 - ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

5 - การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีชัดเจน 
 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาประเด็นด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่ได้จากการสัมภาษณ์ และ 

การสอบถามซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดจุดอ่อนจากปัจจัยภายใน พบว่า การด าเนินงานของกรมป่าไม้

ประสบปัญหาที่ก่อให้เกิดเป็นจุดอ่อน.ประกอบด้วย.1).การก าหนดยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ ที่ขาดการทบทวน

และปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญ 2) การบริหารงานตามนโยบายรัฐบาล

ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรภายในกรมป่าไม้ และ 3) โครงสร้างการบริหารงานภายในกรมป่าไม้

ไม่ตรงกับโครงสร้างที่ก าหนดไว้กับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเมื่อประมวลเข้ากับปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายในของกรมป่าไม้ที่ได้จากแบบสอบถามสามารถรวบรวมเพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทาง 

การพัฒนาการด าเนินงานและก าหนดยุทธศาสตร์ได้ดังตารางที่ 3.11  
 

ตารางที่ 3.11  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของกรมป่าไม้ที่ประมวลได้ทั้งหมด 

ล าดับ ประเด็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง (S) 
1 - การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในท่ีชัดเจนและครอบคลมุภารกิจงาน 
2 - การมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสูเ่ป้าหมาย 
3 - การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภมูิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
4 - การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 
5 - การมีบุคลากรที่ปฏบิัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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 อนึ่ง จากแนวคิดการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและการอยู่รอด     

ขององค์การ จากผลการประเมินการด าเนินงานของกรมป่าไม้ พบว่า การด าเนินงานในภาพรวมจากการค านวณ

ค่าเฉลี่ยจาก 5 ตัวชี้วัด ของแต่ละผลผลิต/โครงการ แสดงผลการประเมิน ดังนี้ ผลการประเมินในภาพรวมของ

ผลผลิตที่ 1 เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) ผลการประเมินในภาพรวมของผลผลิตที่ 2 

เท่ากับ 0.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการที่ 1 ได้คะแนน 

เท่ากับ 0.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) และผลการประเมินในภาพรวมค าถาม จ-5 ของโครงการที่ 2 

ได้คะแนน เท่ากับ 0.33 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน) แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานในภาพรวม

ประสบความส าเร็จ ยกเว้น โครงการที่ 1 ที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินงานยังไม่ทั่วถึง ทั้งนี้ ในภาพรวมจึงยังคงถือว่าหน่วยงานสามารถปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลง แต่

อาจตอ้งปรับปรุงการด าเนินงานในโครงการที่ 1 เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการได้ประสบความส าเร็จต่อไป 
 

 3.6.3  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกข้างต้น สามารถน ามาใช้เป็นแนว

ทางการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป ได้ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategies)  

  ยุทธศาสตร์เชิงรุก.คือ.ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร.โดยพิจารณา

ด าเนินการเมื่อปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายในอยู่ในช่องจุดแข็ง (S) และปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอก  

อยู่ในช่องโอกาส (O) สามารถน าผลการวิเคราะห์ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  1)  การมกีารแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจงานทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค เพ่ือรองรับการสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ประเด็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดอ่อน (W) 
1 - การก าหนดยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ที่ขาดการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันท่ีต้องเผชิญ 
2 - การบริหารงานตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรภายในกรมป่าไม้ 
3 - โครงสร้างการบรหิารงานภายในกรมป่าไม้ไม่ตรงกับโครงสร้างที่ก าหนดไว้กับส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 
4 - การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพื้นท่ี 
5 - การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
6 - การขาดความต่อเนื่องในการด าเนนิกิจกรรมระยะยาว 
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  2)  การมีระบบการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน เพ่ือสนับสนุน

การด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศ 

  3)  การมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ มีบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 

ทั้งด้านนโยบาย และกฎหมายที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
 

  ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO Strategies) 

  ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา คือ ยุทธศาสตร์ที่ปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง เพ่ือให้สามารถด าเนินยุทธศาสตร์

ได้เมื่อโอกาสอ านวย.ซึ่งพิจารณาด าเนินการเมื่อปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายในอยู่ในช่องจุดอ่อน .(W). 

แต่ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในช่องโอกาส.(O).สามารถน าผลการวิเคราะห์ก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์   

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  1)  การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพ่ือรองรับการสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 

ทั้งด้านนโยบาย.และกฎหมายที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน .และสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและ

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

  2)  การทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญ และ

การมุ่งเน้นการด าเนินงานที่มีความต่อเนื่องในระยะยาว.เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 

  3)  การจัดสรรบุคลากรที่ตรงกับสายงานอย่างเพียงพอในระดับพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการสนับสนุน

การด าเนินงานจากรัฐบาล 
 

  ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST Strategies) 

  ยุทธศาสตร์เชิงรับ คือ ยุทธศาสตร์ที่ปรับอุปสรรคให้เป็นโอกาสเพ่ือให้สามารถด าเนิน

ยุทธศาสตร์ได้.ซึ่งพิจารณาด าเนินการเมื่อปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายในอยู่ในช่องจุดแข็ง .(S).แต่ปัจจัย     

ของสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในช่องอุปสรรค.(T).สามารถน าผลการวิเคราะห์ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์                   

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  1)  การมีระบบการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน  เพ่ือสร้าง 

ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพื้นท่ี 

  2)  การมีภาวะผู้น าของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร  

เพ่ือลดปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
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  3)  การมีโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจงาน เพ่ือลดผลกระทบ

จากปัญหาการคอรัปชั่นทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
   

  ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT Strategies) 

  ยุทธศาสตร์เชิงถอย คือ ยุทธศาสตร์ที่ก่อให้เกิดการปรับรูปแบบการด าเนินงาน เพ่ือการบรรลุ

วัตถุประสงค์.เมื่อปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายในอยู่ในช่องจุดอ่อน.(W) และปัจจัยของสภาพแวดล้อม

ภายนอกอยู่ในช่องอุปสรรค (T) สามารถน าผลการวิเคราะห์ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  1)  การมีโครงสร้างการบริหารงานภายในกรมป่าไม้ที่ตรงกับโครงสร้างที่ก าหนดไว้กับ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พร้อมทั้งการวางแผนการด าเนินงานและการใช้จ่าย

งบประมาณในระยะยาวที่มีความต่อเนื่อง เพ่ือลดการแทรกแซงของภาคการเมือง และการคอรัปชั่นทั้งใน

ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

  2)  การวางแผนการด าเนินงานในระยะยาว เพ่ือลดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

  3)  การส่งเสริมการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานโครงสร้างบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 

เพ่ือการมีบุคลากรที่เหมาะสมต่อการสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
 

 ทั้งนี้ จากตัวอย่างการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ ข้างต้น เป็นเพียงแนว

ทางการวิเคราะห์เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาแนวทางการด าเนินยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ในปัจจุบันของการด าเนินงานของกรมป่าไม้เท่านั้น โดยการตัดสินใจเลือกใช้ยุทธศาสตร์ใดเพ่ือเป็นกรอบ 

การด าเนินงานขึ้นกับการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน โดยผ่านการพิจารณาและ

วิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันตั้งแต่ในระดับนโยบายจนกระทั่งระดับปฏิบัติการ เพ่ือสร้างการยอมรับ  

ในการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่กรมป่าไม้ต้องเผชิญและสถานการณ์ที่คาดว่าจะต้อง

เผชิญในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาคในกรมป่าไม้ เพ่ือให้ได้

ยุทธศาสตร์ที่ตรงกับสภาวะแวดล้อมและข้อจ ากัดต่างๆ ที่กรมป่าไม้ประสบ และให้สามารถผลักดัน

ยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการขอรับการสนับสนุนปัจจัย  

ด้านต่างๆ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมป่าไม้  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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บทน ำ 

ประเทศไทย ได้ด ำเนินกำรปรับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐโดยกำรออกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ             
ในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐในมำตรำที่ 22 ดังนี้  

“ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ 
ร่วมกัน จัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่ เพ่ือ
รายงานคณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไป หรือยุบเลิก 
และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละ
ภารกิจ ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ด าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้ และ
รายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการด าเนินการด้วย 

ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์
หรือผลเสียอ่ืน ซึ่งไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย” 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2546 ในเรื่องเงื่อนไขกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยได้ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับมำตรำ 22 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(สศช.) และส ำนักงบประมำณ ร่วมกันศึกษำจัดท ำแนวทำงด ำเนินกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจของรัฐ”  

สศช..ได้เสนอแนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำฯ.ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่.18.ตุลำคม 2548             
ซึ่งมีมติเห็นชอบแนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจภำครัฐตำมที่ สศช. เสนอ และมอบหมำย
ให้.สศช..ประเมินตนเองเป็นตัวอย่ำง.ซึ่ง.สศช..ได้ทดลองประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของ.สศช..            
ในปีงบประมำณ.2549.และน ำเสนอรำยงำนดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร           
(ค.ต.ป.) ซึ่งมีรองนำยกรัฐมนตรี (นำยโฆสิต..ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นประธำน เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2550                  

รำยงำนกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของ 
กรมป่ำไม้ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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คณะกรรมกำรฯ มีมติเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจของ สศช. ปีงบประมำณ 2549 
ตำมที่ สศช. เสนอ และเห็นควรให้ขยำยผลในหน่วยงำนน ำร่อง ในปีงบประมำณ 2550 เพ่ือให้สำมำรถใช้เป็น
ตัวอย่ำงในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐอ่ืนๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  

ดังนั้น ในปี 2550 สศช. จึงได้ด ำเนินกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐใน
หน่วยงำนน ำร่องระดับกระทรวง ซึ่งเป็นตัวแทนของ 3 กลุ่มกระทรวงหลัก (ตำมกำรแบ่งของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร) ได้แก่ (1) กระทรวงมหำดไทย เป็นตัวแทนของกลุ่มกระทรวงด้ำน
บริหำรควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ (2) กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นตัวแทนของกลุ่มกระทรวงด้ำน
เศรษฐกิจ และ (3) กระทรวงสำธำรณสุข เป็นตัวแทนของกลุ่มกระทรวงด้ำนสังคม .และบทเรียนจำก
กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกระทรวงน ำร่องทั้ง 3 แห่ง สำมำรถ
น ำไปใช้ขยำยผลให้ครอบคลุมทุกกระทรวงได้ในปี 2552 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ  

  มุ่งให้ส่วนรำชกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจด้วยตนเอง (Self-assessment) 
เพ่ือ:- 

  (1) ประเมินว่ำกำรปฏิบัติภำรกิจ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อประชำชนและภำครัฐมำกหรือน้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยและผลเสียที่เกิดขึ้น
เพียงใด 

  (2) เป็นข้อมูลส ำหรับส่วนรำชกำรในกำรทบทวนจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรเลือกปฏิบัติ
ภำรกิจ หรือเป็นข้อมูลส ำหรับรัฐบำลเพื่อพิจำรณำยุบเลิกภำรกิจ รวมทั้งกำรปรับปรุง
วิธีกำรปฏิบัติภำรกิจ (Self-improvement) ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภำพ
เพ่ิมข้ึน 

 (3) เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณของส่วนรำชกำรในปีต่อไป (Self-control) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน 
 

1.1 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
(1) วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

ประเทศชำติ  
(2) พันธกิจ/ภำรกิจ  

พันธกิจ  
1. ป้องกันรักษำป่ำ 
2. จัดกำรที่ดินป่ำไม้ 
3. ฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้ 
4. ส่งเสริมกำรปลูกป่ำในเชิงเศรษฐกิจ 
5. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในรูปแบบป่ำชุมชน ป่ำในเมือง วนเกษตร 

และอ่ืนๆ  
6. พัฒนำกำรอนุญำตและกำรบริกำร 
7. วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรจัดกำร และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำไม้ 

รวมถึงกำรก ำหนดมำตรฐำนและกำรรับรอง 
ภำรกิจ  
   กรมป่ำไม้มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษำ ส่งเสริม             
ท ำนุบ ำรุงป่ำ และกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป่ำไม้ กำรท ำไม้ กำรเก็บหำของป่ำ กำรใช้ประโยชน์
ในที่ดินป่ำไม้ และกำรอ่ืนเกี่ยวกับป่ำและอุตสำหกรรมป่ำไม้ ให้เป็นไปตำมระเบียบ และ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือของประชำชนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิม
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน และมีภำรกิจอ่ืนตำมที่
กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรมป่ำไม้ 

(3) ประเด็นยุทธศำสตร์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1:.กำรอนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรที่ดินและทรัพยำกรป่ำไม้ เพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2:.กำรวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงควำมพร้อมในกำรรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ 

(4) เป้ำประสงค์ คือ  
1. ทรัพยำกรป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้

เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 
 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

ผก-6 

 

(5) กลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรอนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรป่ำไม้ เพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 :  ป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำแบบบูรณำกำรเชิงรุกโดยทุกภำคส่วนมี

ส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1.2 :  จัดกำรที่ดินป่ำไม้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 :  ฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้และส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 1.4 :  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรป่ำไม้ 
กลยุทธ์ที่ 1.5 :  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและบริกำรด้ำนป่ำไม้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสร้ำง
ควำมพร้อมในกำรรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 : วิจัยและพัฒนำงำนป่ำไม้รวมทั้งต่อยอดงำนวิจัยป่ำไม้ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดอย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 
(6)    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน:.รักษำฐำนทรัพยำกรป่ำไม้และจัดกำรที่ดินป่ำไม้เพ่ือใช้
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม พร้อมทั้งพัฒนำระบบให้บริกำรด้ำนป่ำไม้ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของประชำชน 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน: .มีฐำนข้อมูลด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ              
ภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดได้ 

 

1.2 ข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน 
  โครงสร้ำงองค์กรของกรมป่ำไม้  ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กรมป่ำไม้  กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย หน่วยงำนส่วนกลำง และหน่วยงำนส่วนกลำงที่
ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค โดยหน่วยงำนส่วนกลำง ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี และส ำนักต่ำงๆ ทั้งสิ้น 7 ส ำนัก 
1 กอง 3 กลุ่ม และผู้ตรวจรำชกำรกรม จ ำแนกได้ดังนี้ 1) ส ำนักบริหำรกลำง 2) ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้  
3) ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 4) ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 5) ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้  
6).ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ.7).ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ.8).กองกำรอนุญำต.9).กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร                         
10).กลุ่มตรวจสอบภำยใน.และ.11).กลุ่มนิติกำร.และหน่วยงำนส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค.ประกอบด้วย.
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ทั้งสิ้น 13 ส ำนัก ทั้งนี้กรมป่ำไม้มีอัตรำก ำลังซึ่งประกอบด้วย ข้ำรำชกำร  
1,886 คน พนักงำนรำชกำร 6,394 คน และลูกจ้ำงประจ ำ 1,825 คน จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 10,105 คน  
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โครงสร้ำงองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมป่ำไม้ได้รับงบประมำณในปี  พ.ศ. 2557 รวม 4,025.47 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรด ำเนินกำร.แบ่งเป็น                 
งบด ำเนินงำน.985.85.ล้ำนบำท.งบบุคลำกร.2,183.55.ล้ำนบำท.งบลงทุน 59.96..ล้ำนบำท.งบเงินอุดหนุน 
48.76 ล้ำนบำท และงบรำยจ่ำยอ่ืน 30.25 ล้ำนบำท สัดส่วนของงบประมำณ ดังแผนภำพด้ำนล่ำง 
 

 

งบบุคลำกร 
2,183.55 ล้ำนบำท 

งบด ำเนินงำน 
985.85 ล้ำนบำท 

งบลงทุน 
 59.96 ล้ำนบำท 

งบเงินอุดหนุน 
48.76 ล้ำนบำท งบรำยจ่ำยอื่น  

30.25 ล้ำนบำท 

อธิบดี 

รองอธิบดี 

ผู้ตรวจรำชกำรกรม กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กลุ่มตรวจสอบภำยใน กลุ่มนิติกำร 

ส ำนักบริหำรกลำง ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้กองกำรอนุญำต ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 

ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 

ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ ส ำนักส่งเสรมิกำรปลูกป่ำ 

ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรปำ่ไม ้

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1-13 
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1.3  ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงำน และผลผลิตที่จะน ำมำประเมิน
ควำมคุ้มค่ำ 

 ภำยใต้เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง 2 เป้ำหมำย น ำไปสู่เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน                 
2 เป้ำหมำย และ 2 ผลผลิต และ 2 โครงกำร ดังนี้ 
  เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง: .ทรัพยำกรธรรมชำติทุกประเภทในพ้ืนที่เป้ำหมำยได้ รับ                
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน: .รักษำฐำนทรัพยำกรป่ำไม้และจัดกำรที่ดินป่ำไม้เพ่ือใช้
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม พร้อมทั้งพัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้ำนป่ำไม้ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชน 
  ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
 
  เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง:.ชุมชนเป้ำหมำยใช้องค์ควำมรู้ไปบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
  เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน:.มีองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดได้ 
  ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 
 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง: .กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงผลประโยชน์และ
ผลกระทบในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน สำมำรถปรับตัวในกำรแข่งขันด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน:.ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
  โครงกำรที่.1.โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับ 
กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง:.เครือข่ำยมีองค์ควำมรู้ เครื่องมือและกลไกในกำรดูแลรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรมลพิษและกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ 
  เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน:.เครือข่ำยด้ำนป่ำไม้มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 
  โครงกำรที่ .2.โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือรองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
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ควำมสอดคล้องของภำรกิจกับยุทธศำสตร์ชำติ 
 ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 66 มำตรำ 67 ก ำหนดให้หน่วยงำน
รำชกำรค ำนึงถึงสิทธิชุมชน มำตรำ 78 ก ำหนดให้รัฐต้องด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยด้ำนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน และมำตรำ 85 ก ำหนดให้รัฐต้องด ำเนินกำรตำมแนวน โยบำยด้ำนที่ดินและ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของคณะรัฐมนตรี (นำยกรัฐมนตรี นำงสำวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) 
รัฐบำลได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2554  

ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

นโยบำยที่ 5 นโยบำยที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยเร่งให้มีกำรปลูกป่ำเพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับกำรป้องกัน             
กำรลักลอบบุกรุกท ำลำยป่ำไม้และสัตว์ป่ำ เร่งส ำรวจและจัดท ำแนวเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรป่ำแบบกลุ่มป่ำ ป่ำชุมชน อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ สนับสนุนกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
และให้คนกับป่ำอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ท ำให้คนมีภำรกิจดูแลป่ำให้มีควำมยั่งยืน โดยกำรปรับปรุงกฎหมำย            
ป่ำไม้ทั้ง 5 ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้ำงแรงจูงใจและส่งเสริมรำยได้จำกกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ ฟ้ืนฟูป่ำไม้
ตำมแนวทำงพระรำชด ำริ เพ่ิมควำมชุ่มชื้นของป่ำโดยฝำยต้นน้ ำล ำธำร ป้องกันไฟป่ำ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์                 
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพจำกป่ำและแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งน ำระบบสำรสนเทศ  
มำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 
5.4 สร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติ โดยกำรปฏิรูป
กำรจัดกำรที่ดินโดยให้มีกำรกระจำยสิทธิที่ดินอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืนโดยใช้มำตรกำรทำงภำษีและจัดตั้ง
ธนำคำรที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรำยย่อย พิจำรณำให้ประชำชนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้ำงทำงรำชกำร 
ปกป้องที่สำธำรณประโยชน์ ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ ห้ำมกำรปิดกั้นชำยหำดสำธำรณะ ผลักดันกฎหมำยในกำรรับรอง
สิทธิของชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกร ที่ดิน น้ ำ  ป่ ำไม้  และทะเล ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม                             
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหำกำรด ำเนินคดีโลกร้อนกับคนจน 
5.5  ส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนักและจิตส ำนึกทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดย                     
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กำรด ำเนินกิจกรรม และกำรปรับพฤติกรรม                
กำรผลิตและกำรบริโภคสินค้ำและกำรบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนกำรด ำเนินงำน                 
ของเครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้ควำมส ำคัญแก่ควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนและองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่
จะน ำมำสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 

นโยบำยที่ 5 ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5.8  พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกำรส่งเสริมกำรวิจัย
และพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมกำรท ำวิจัยร่วมกับต่ำงประเทศ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
ที่ช่วยใหเกิดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงประหยัด และช่วยลดมลพิษ จัดหำบุคลำกรทำงวิทยำศำสตร์
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนำเครือข่ำยนักวิจัยเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักวิจัยและภำคีอ่ืน ๆ สนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคง
ทำงอำหำร รวมทั้งกำรฟ้ืนฟูดินและกำรป้องกันกำรชะล้ำงท ำลำยดิน ด ำเนินกำรศึกษำ ส ำรวจและก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรใช้ทรัพยำกรธรณีอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรศึกษำและอนุรักษ์ซำกดึกด ำบรรพ์   
 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11  
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
แนวทำงกำรพัฒนำ (5.1) กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้ำงควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
(5.1.1) คุ้มครอง ป้องกัน รักษำ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำไม้ และเขตอนุรักษ์ โดยอนุ รักษ์พ้ืนที่เปรำะบำงที่มี
ควำมส ำคัญเชิงนิเวศ สร้ำงพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่ำงป่ำ วำงระบบเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกถือครองที่ดินใน
พ้ืนที่ป่ำไม้ โดยให้มีกำรจัดท ำทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งหมด ด ำเนินกำรพิสูจน์สิทธิ และ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียจัดท ำแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควบคุมกำรใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ต้นน้ ำและกำรใช้สำรเคมีกำรเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ ำอย่ำงเข้มงวด ส่งเสริมเครือข่ำยอนุรักษ์และป้องกัน
กำรบุกรุกป่ำไม้ โดยภำคประชำชนและชุมชน ส่งเสริมหลักกำรชุมชนอยู่ร่วมกับป่ำ กำรปลูกป่ำ 3 อย่ำง 
ประโยชน์ 4 อย่ำง ส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน กำรฟ้ืนฟูและกำรปลูกป่ำในรูปแบบวนเกษตร โดยให้
ควำมส ำคัญกับพ้ืนที่ต้นน้ ำและพ้ืนที่รอยต่อตำมแนวเขตอนุรักษ์ รวมทั้งสนับสนุนกำรปลูกต้นไม้และ              
กำรปลูกป่ำอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะในระดับครัวเรือนและชุมชน ภำยใต้แนวคิดและกลไกส่งเสริมที่เหมำะสม 
เช่น ธนำคำรต้นไม้ หรือกำรปลูกต้นไม้ใช้หนี้ และให้มีกำรจัดท ำแผนส่งเสริมกำรปลูกป่ำของประเทศที่
สำมำรถขับเคลื่อนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
(5.1.3) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรที่ดินทั้งระบบและกระจำยกำรถือครองที่ดินให้เกิดควำมเป็นธรรม โดย
ให้มีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศและทะเบียนข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชำติ แสดงกำรครอบครองใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ ในที่ดินของรัฐ ที่ดินเอกชน และที่ดินที่มีกำรถือครองโดยไม่มีเอกสำรสิทธิ์ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรและป้องกันกำรขยำยพ้ืนที่เกษตรกรรมเข้ำไปในเขตอนุรักษ์ ก ำหนด
มำตรกำรเพ่ือกระจำยกำรถือครองที่ดินให้เป็นธรรม เช่น จัดเก็บภำษีที่ดินในอัตรำก้ำวหน้ำ ให้มีกำรใช้
ประโยชน์จำกพ้ืนที่รกร้ำง และจัดให้มีระบบและองค์กรบริหำรจัดกำรที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือลด 
ควำมสูญเสียพ้ืนที่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรเกษตร และเป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกร 
รำยย่อยเพ่ือคุ้มครองควำมมั่นคงและฐำนกำรด ำรงชีวิตของเกษตรกรยำกจน 
   

ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
แนวทำงกำรพัฒนำ (5.1) กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้ำงควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
(5.1.2) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ และกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรวำงแผนและพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร โดยสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำแผนที่            
แนวเขตท่ีดินของรัฐและกำรใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ให้เกิดควำมชัดเจน เพ่ือให้ทรำบถึงข้อเท็จจริง 
และสำมำรถวำงระบบกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปั จจุบัน รวมทั้งสนับสนุน                
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลทรัพยำกรป่ำไม้ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ทรัพยำกรชำยฝั่ง ป่ำชำยเลน แหล่งน้ ำ 
ที่ดิน และทรัพยำกรแร่ เผยแพร่ต่อสำธำรณะอย่ำงต่อเนื่องทุกปีผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ 
ปรับปรุงระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลพ้ืนที่ป่ำไม้ และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอนุรักษ์ โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีอวกำศและภำพถ่ำยดำวเทียม ให้เป็นมำตรฐำนที่ยอมรับร่วมกัน และสำมำรถติดตำมตรวจสอบ
กำรเปลี่ยนแปลงพื้นทีป่่ำและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้ 
(5.1.10) ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม              
โดยจัดให้มีกำรคุ้มครองพ้ืนที่อนุรักษ์และระบบนิ เวศที่ เปรำะบำง ซึ่ งเป็นถิ่นก ำ เนิดของสมุนไพร                                  
มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่สมบูรณ์ และเป็นถิ่นที่อยู่ของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่หำยำกและใกล้สูญพันธุ์ 
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นโดยองค์กรชุมชน ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อกำรเข้ำถึงและ 
กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรชีวภำพเพ่ือกำรพึ่งตนเองและกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและสุขภำพในระดับ
ชุมชน รวมทั้งกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกทรัพยำกรชีวภำพ เพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ภำยใต้กลไก 
กำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจจำกนวัตกรรมและกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 
 

กฎหมำยอ่ืนๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) 
1) พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545  
2) พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. 2535  
3) พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507  
4) พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 
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ส่วนที่ 2 รำยงำนกำรประเมินควำมคุม้ค่ำ 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของกรมป่ำไม้จำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ ประจ ำปีงบประมำณ                     

พ.ศ. 2557 มี ดังนี้ 
 

(1) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  
   ผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีจ ำแนกเป็น 2 ผลผลิต 2 โครงกำร 
ประกอบด้วย 1) ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 2) ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และ
ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 3) โครงกำรที่ 1 โครงกำรควำมร่วมมือ 
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
และ 4) โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง ได้แก่ 1) ชุมชนเป้ำหมำยใช้องค์ควำมรู้ 
ไปบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 2) ทรัพยำกรธรรมชำติ              
ทุกประเภทในพื้นที่เป้ำหมำยได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 3) กลุ่มเป้ำหมำย 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงผลประโยชน์และผลกระทบในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน สำมำรถ
ปรับตัวในกำรแข่งขันด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ  
4) เครือข่ำยมีองค์ควำมรู้ เครื่องมือและกลไกในกำรดูแลรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำร
มลพิษและกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ จนถึงเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ได้แก่  
1) รักษำฐำนทรัพยำกรป่ำไม้และจัดกำรที่ดินป่ำไม้เพ่ือใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม พร้อมทั้ง
พัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้ำนป่ำไม้ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน.2).มีองค์ควำมรู้
และฐำนข้อมูลด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่สำมำรถน ำไปพัฒนำ
ต่อยอดได้ 3) ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และ 4) เครือข่ำยด้ำนป่ำไม้มีกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
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(2) สรุปค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด    
กำรรำยงำนงบประมำณและค่ำใช้จ่ำยของผลผลิตที่ 1 ที่ประเมินควำมคุ้มค่ำ 

 หน่วย: บำท 

ประเภทค่ำใช้จ่ำย 
ปี 2556 ปี 2557 

งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยจริง งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยจริง 
งบด ำเนินงำน 845,679,671.00    833,703,761.71 847,752,716.00  838,751,367.20  
งบบุคลำกร 2,163,715,500.00  2,080,562,059.29 2,183,547,500.00 2,169,692,864.84 
งบด ำเนินงำนปันส่วน - - - - 
งบบุคลำกรปันส่วน - - - - 
งบอุดหนุน 36,395,500.00  34,500,000.00  38,809,963.00 38,809,962.76          
เงินนอกงบประมำณ - - - - 

รวม 3,045,790,671.00 2,948,765,821.00 3,070,110,179.00 3,047,254,194.80 
 

กำรรำยงำนงบประมำณและค่ำใช้จ่ำยของผลผลิตที่ 2 ที่ประเมินควำมคุ้มค่ำ 
 หน่วย: บำท 

ประเภทค่ำใช้จ่ำย 
ปี 2556 ปี 2557 

งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยจริง งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยจริง 
งบด ำเนินงำน 48,235,710.00    47,009,720.94  46,443,600.00 45,654,827.44 
งบบุคลำกร - - - - 
งบด ำเนินงำนปันส่วน - - - - 
งบบุคลำกรปันส่วน - - - - 
งบอุดหนุน - - - - 
เงินนอกงบประมำณ - - - - 

รวม 48,235,710.00 47,009,720.94 46,443,600.00 45,654,827.44 
 

กำรรำยงำนงบประมำณและค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรที่ 1 ที่ประเมินควำมคุ้มค่ำ 
 หน่วย: บำท 

ประเภทค่ำใช้จ่ำย 
ปี 2556 ปี 2557 

งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยจริง งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยจริง 
งบด ำเนินงำน - - 1,200,000.00 1,184,583.87 
งบบุคลำกร - - - - 
งบด ำเนินงำนปันส่วน - - - - 
งบบุคลำกรปันส่วน - - - - 
งบอุดหนุน - - - - 
เงินนอกงบประมำณ - - - - 

รวม - -            1.2000              0.8999  
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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กำรรำยงำนงบประมำณและค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรที่ 2 ที่ประเมินควำมคุ้มค่ำ 
 หน่วย: บำท 

ประเภทค่ำใช้จ่ำย 
ปี 2556 ปี 2557 

งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยจริง งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยจริง 
งบด ำเนินงำน - - 71,933,626.00           71,554,824.10            
งบบุคลำกร - - - - 
งบด ำเนินงำนปันส่วน - - - - 
งบบุคลำกรปันส่วน - - - - 
งบอุดหนุน - - 10,000,000.00 10,000,000.00 
เงินนอกงบประมำณ - - - - 

รวม - - 81,933,626.00 81,554,824.10 
 

(3) ผลกำรด ำเนินงำน 
ก. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภำพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภำพ  
1. ปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
อัตรำควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 
ผลกำรประเมิน 

ผลผลิตท่ี 1: พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
เชิงปริมำณ 

-  พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร  ล้ำนไร ่ 73.70 73.70 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

หมำยเหตุ: อัตรำควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  

ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
อัตรำควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 
ผลกำรประเมิน 

ผลผลิตท่ี 2: องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 
เชิงปริมำณ 

1. องค์ควำมรู้งำนวิจัยด้ำนปำ่ไม ้ เรื่อง 81 81 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

2. ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพในพ้ืนท่ีป่ำไม้  

แห่ง 1 1 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

หมำยเหตุ: อัตรำควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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โครงกำรที่ 1 โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
อัตรำควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 
ผลกำรประเมิน 

โครงกำรที่ 1: โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน 
เชิงปริมำณ 
-  จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่องำน
รับรองกำรป่ำไม ้ 

ระบบ 1 - 0.00 
ไม่ส ำเร็จตำม

เป้ำหมำย 

หมำยเหตุ: ไม่ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 

โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
อัตรำควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 
ผลกำรประเมิน 

โครงกำรที่ 2: โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
เชิงปริมำณ 
- จ ำนวนเครือข่ำยป่ำไม้ในกำรป้องกัน
กำรเกิดไฟป่ำเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำวะภูมิอำกำศ 

เครือข่ำย 100 100 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

หมำยเหตุ: อัตรำควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 

2. สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน  
ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเพ่ิมขึ้น จำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 1.01  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 
1) ค่ำใช้จ่ำยจริง  3,736.04 ล้ำนบำท 
2) ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 3,817.23 ล้ำนบำท 
3) คือ 1)/2)  =  3,736.04/3,817.23  
 =  0.979 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 
1) ค่ำใช้จ่ำยจริง 2,948.77 ล้ำนบำท 
2) ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 3,045.79 ล้ำนบำท 
3) คือ 1)/2)  =  2,948.77/3,045.79  
 =  0.968 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
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ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเพ่ิมขึ้น จำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 1.03  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 
1) ค่ำใช้จ่ำยจริง  68.84 ล้ำนบำท 
2) ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน  68.94 ล้ำนบำท 
3) คือ 1)/2)  =  68.84/68.94 
 =  0.999 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 
1) ค่ำใช้จ่ำยจริง 47.01 ล้ำนบำท 
2) ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 48.24 ล้ำนบำท 
3) คือ 1)/2)  =  47.01/48.24  
 =  0.970 
 

โครงกำรที่ 1 โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเท่ำกับ 0.047 และเนื่อง
ด้วยโครงกำรที่ 1 เป็นโครงกำรที่เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จึงไม่สำมำรถเปรียบเทียบ
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยกับปีงบประมำณก่อนหน้ำได้  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 
1) ค่ำใช้จ่ำยจริง 0.90 ล้ำนบำท 
2) ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 19.30 ล้ำนบำท 
3) คือ 1)/2)  =  0.90/19.30 
 =  0.047 
 

โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเท่ำกับ 0.999 และเนื่อง
ด้วยโครงกำรที่ 2 เป็นโครงกำรที่เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จึงไม่สำมำรถเปรียบเทียบ
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยกับปีงบประมำณก่อนหน้ำได้  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 
1) ค่ำใช้จ่ำยจริง  119.98 ล้ำนบำท 
2) ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน   120.00 ล้ำนบำท 
3) คือ 1)/2)  =  119.98/120.00 
 =  0.999 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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3. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำรให้บริกำร 
  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่อกำรด ำเนินกิจกรรมของกรมป่ำไม้
เฉลี่ยในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงตำมผลผลิต/โครงกำร ดังนี้ 
ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.54 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึงควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 
คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.89 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึงควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
โครงกำรที่ 1 โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนกำรส ำรวจข้อมูลผู้รับบริกำรจำกกำรไม่สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมตัวชี้วัด 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 
คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.27 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึงควำมพึงพอใจในระดับมำก 
 

มิติประสิทธิผล 
1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 
ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
อัตรำควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 
ผลกำรประเมิน 

ผลผลิตท่ี 1: พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
เชิงปริมำณ 

1.  พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร ล้ำนไร ่ 73.70 73.70 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

เชิงคุณภำพ  
1.  พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรฟื้นฟูตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

ร้อยละ 80.00 80.00 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

เชิงเวลำ 
1.  พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำรตำม
เวลำที่ก ำหนด 

เดือน 12 12 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

เชิงต้นทุน 
1.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่อยู่
ในวงเงินท่ีก ำหนด 

ล้ำนบำท 3,817.23 3,736.04 97.87 
ต่ ำกว่ำงบประมำณ 

ที่ได้รับ 
หมำยเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ และเชิงเวลำมีอัตรำควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100.00 
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ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
อัตรำควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 
ผลกำรประเมิน 

ผลผลิตท่ี 2: องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 
เชิงปริมำณ 

1.  องค์ควำมรู้งำนวิจัยด้ำนปำ่ไม ้ เรื่อง 81 81 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

2.  ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพในพ้ืนท่ีป่ำไม้ 

แห่ง 1 1 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

เชิงคุณภำพ 
1.  องค์ควำมรู้งำนวิจัยและฐำนข้อมูล
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ 
ป่ ำ ไม้ ตำมมำตรฐำนงำนวิ จั ยและ
เป้ำหมำยทีก่ ำหนด 

ด้ำน 5 5 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

เชิงเวลำ 
1.  พื้นที่ป่ำไม้ที่สนับสนุนงำนวิจัยได้รบั
กำรบ ำรุงเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

เดือน 12 12 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

เชิงต้นทุน 
1.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อ
สนับสนุนงำนวิจยัและควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพในพ้ืนท่ีป่ำไม้อยู่ในวงเงินท่ี
ก ำหนด 

ล้ำนบำท 68.94 68.84 99.85 
ต่ ำกว่ำ

งบประมำณ         
ที่ได้รับ 

หมำยเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ และเชิงเวลำมีอัตรำควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยคิดเป็น ร้อยละ 100.00 

 
โครงกำรที่ 1 โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
อัตรำควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 
ผลกำรประเมิน 

โครงกำรที่ 1: โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน 
เชิงปริมำณ 
1.  จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่องำน
รับรองกำรป่ำไม ้

ระบบ 1 - 0.00 
ไม่ส ำเร็จตำม

เป้ำหมำย 
เชิงคุณภำพ 
1.  กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรบริกำรงำน
รั บ รอ งกำ รป่ ำ ไม้ ต ำมหลั ก เ กณฑ์ 
ทีก่ ำหนด 

ร้อยละ 80 101.50 126.88 
ส ำเรจ็สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 
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ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
อัตรำควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 
ผลกำรประเมิน 

เชิงเวลำ 
1.  ระยะเวลำควำมร่วมมือกำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซียนทีก่ ำหนด 

เดือน 12 12 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

เชิงต้นทุน 
1.  ค่ำใช้จ่ำยควำมร่วมมือกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนอยู่ในวงเงินท่ีก ำหนด 

ล้ำนบำท 19.30 0.90 4.66 
ต่ ำกว่ำ

งบประมำณ         
ที่ได้รับ 

 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
อัตรำควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 
ผลกำรประเมิน 

โครงกำรที่ 2: โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 
เชิงปริมำณ 
1.  จ ำนวนเครือข่ำยป่ำไม้ในกำรป้องกัน
กำรเกิดไฟป่ำเพื่อรองรับ 
กำรเปลีย่นแปลงสภำวะภูมิอำกำศ 

เครือข่ำย 100 100 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

เชิงคุณภำพ 
1.  มีกำรน ำผลงำนวิจัยมำใช้ 
ในกำรพัฒนำงำนป่ำไม้เพื่อรองรับ 
กำรเปลีย่นแปลงสภำวะภูมิอำกำศ 

ร้อยละ 80.00 80.00 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

เชิงเวลำ 
1.  ระยะเวลำกำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศทีก่ ำหนด 

เดือน 12 12 100.00 
ส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

เชิงต้นทุน 
1.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศอยู่ในวงเงินท่ีก ำหนด 

ล้ำนบำท 120.00 119.98 99.98 
ต่ ำกว่ำ

งบประมำณ         
ที่ได้รับ 

หมำยเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ และเชิงเวลำมีอัตรำควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยคิดเป็น ร้อยละ 100.00 
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2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร 
  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่อผลประโยชน์ที่ได้จำกกิจกรรมของ
กรมป่ำไม้เฉลี่ยในทุกกิจกรรมตำมผลผลิต ดังนี้ 
ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.58 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึงควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 
คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.93 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึงควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
โครงกำรที่ 1 โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนกำรส ำรวจข้อมูลผู้รับบริกำรจำกกำรไม่สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมตัวชี้วัด 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 
คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.52 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึงควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
 

ข. ผลกระทบ (Impact)  
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 กรมป่ำไม้ด ำเนินงำนภำยใต้ 2 ผลผลิต 2 โครงกำร ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ
ที่ประเมินค่ำเป็นตัวเงินได้และไม่สำมำรถประเมินค่ำเป็นตัวเงินได้ ดังนี้ 
1. กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน  
ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
  1) ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในกำรลดรำยจ่ำยและเพ่ิมรำยได้ของครัวเรือน จำกผลกำรศึกษำของ           
นำงนันทนำ  บุณยำนันต์ (2555) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรป่ำชุมชน ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้                     
ในโครงกำรวิจัยเรื่อง “กำรประเมินมูลค่ำกำรพ่ึงพิงป่ำชุมชน.กรณีศึกษำ: ป่ำชุมชนบ้ำนช่องแคบ จังหวัด
กำญจนบุรี (The Value Evaluation of Community Forest Subsistence Case Study: Chong Kab 
Community.Forest,.Kanchanaburi.Province)”.ซึ่งด ำเนินกำรเก็บรวมรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์และ
สอบถำม ในปี พ.ศ. 2554 จ ำนวน 197 ครัวเรือน ผลกำรส ำรวจพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่พ่ึงพิงป่ำชุมชน             
โดยกำรเก็บหำพืชอำหำรเพ่ือกำรบริโภคในครัวเรือน และเพ่ือกำรค้ำเป็นหลัก ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 มูลค่ำเฉลี่ย
ของกำรเก็บหำของป่ำเพ่ือกำรบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือกำรค้ำ รวมทั้งสิ้นประมำณ 6,019.40 บำท/ครัวเรือน/
ปี และหำกท ำกำรปรับมูลค่ำให้เป็นปัจจุบันด้วยอัตรำเงินเฟ้อมูลค่ำเฉลี่ยของกำรเก็บหำของป่ำเพ่ือกำรบริโภค
ในครัวเรือนและเพ่ือกำรค้ำส ำหรับปี พ.ศ. 2557 ประมำณเท่ำกับ 6,583.60 บำท/ครัวเรือน ทั้งนี้ จำกข้อจ ำกัด
ด้ำนข้อมูลและแบบจ ำลองกำรประเมินผลนี้ จึงจัดท ำภำยใต้สมมติฐำนที่ว่ำมูลค่ำกำรพ่ึงพิงป่ำชุมชนเกิดเฉพำะ
กรณีกำรเก็บหำของป่ำเพ่ือกำรบริโภคในครัวเรือน และเพ่ือกำรค้ำเท่ำนั้น พร้อมทั้งประโยชน์ในด้ำนโอกำสใน
กำรลดรำยจ่ำยและเพ่ิมรำยได้ที่ได้จำกป่ำเกิดขึ้นจำกบริเวณพ้ืนที่ป่ำชุมชนเช่นกัน โดย ในปี พ.ศ. 2557 มี 
หมู่บ้ำนที่มปี่ำชุมชนทั้งสิ้น 9,031 ป่ำ และหำกต้องกำรทรำบจ ำนวนครัวเรือนเฉลี่ย/ป่ำชุมชน ต้องพิจำรณำจำก
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ข้อมูลจ ำนวนครัวเรือนเฉลี่ยต่อหมู่บ้ำนในปี พ.ศ. 2557 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2557 มีจ ำนวนบ้ำน ทั้งสิ้น 
24,091,404 บ้ำน  และจ ำนวนหมู่บ้ำน ทั้งสิ้น 74,965 หมู่บ้ำน  ดังนั้น 1 หมู่บ้ำน มีบ้ำนเฉลี่ย เท่ำกับ 321.37 
บ้ำน ดังนั้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ จ ำนวนครัวเรือนเฉลี่ย/ป่ำชุมชน เท่ำกับ 321.37 ครัวเรือน ดังนั้น กำรค ำนวณ
มูลค่ำเฉลี่ยของกำรเก็บหำของป่ำเพ่ือกำรบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือกำรค้ำต่อครัวเรือน คือ มูลค่ำทำง
เศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์จำกกำรลดรำยจ่ำยและเพ่ิมรำยได้ของครัวเรือน = มูลค่ำเฉลี่ยของกำรเก็บหำ
ของป่ำเพ่ือกำรบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือกำรค้ำต่อครัวเรือนxจ ำนวนหมู่บ้ำนที่มีป่ำชุมชนxจ ำนวนครัวเรือน
เฉลี่ย/หมู่บ้ำนที่มีป่ำชุมชน เท่ำกับ 19,107.53 ล้ำนบำท/ปี 
  2) ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ จำกกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม
ประชำชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่ำและผู้ได้รับประโยชน์/ผลประโยชน์จำกกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรแจกกล้ำไม้
ให้แก่ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำ ปรับปรุง
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ และเพ่ิมประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตกล้ำไม้ให้ได้ทั้งปริมำณและ
คุณภำพเพ่ือสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ และควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงเพียงพอ พร้อมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ 
ฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้ำนกำรเพำะช ำกล้ำไม้และปลูกป่ำ จำกหลำกหลำยกิจกรรมของกรมป่ำไม้ที่ได้
ด ำเนินกำรแจกกล้ำไม้ อำทิ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรใช้ประโยชน์ไม้ขนำดเล็กและของป่ำ และกิจกรรมโครงกำรหมู่บ้ำนรักษ์ป่ำลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ 
เป็นต้น พบว่ำ กำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวสนับสนุนกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ ภำยใต้สมมติฐำนที่ว่ำ
อัตรำกำรรอดตำยของกล้ำไม้ที่แจกจ่ำยเท่ำกับร้อยละ 80.00 (ข้อมูลจำกกำรติดตำมประเมินผลกำรแจกจ่ำย 
กล้ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 โดยส่วนเพำะช ำกล้ำไม้ ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ) และจ ำนวนกล้ำไม้
ที่แจกจ่ำยสอดคล้องตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งมีกำรแจกกล้ำไม้ทั้งหมดที่สำมำรถเพำะช ำได้                
ซึ่งจำกรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง ที่จัดสรรงบประมำณในงบลงทุน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 (สงป. 302/1) พบว่ำ กรมป่ำไม้ได้รับจัดสรรงบประมำณ144.37 ล้ำนบำท ในกำรเพำะ
ช ำกล้ำไม้จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 43.27 ล้ำนกล้ำ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ำกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ (จำกอัตรำ
กำรรอดตำย ร้อยละ 80.00) ได้ทั้งสิ้น 115.50 ล้ำนบำท 
 

ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 
1) ผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำน จำกกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม

ประชำชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่ำและผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของกรมป่ำไม้ใน
กิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พบว่ำ กิจกรรมที่เกิดขึ้น เพ่ิมโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ให้
ประชำชนในพ้ืนที่ในรูปแบบของกำรจ้ำงงำน และข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ ในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2557 กิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมีเป้ำหมำยกำรส ำรวจเพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูล  
ณ พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่งขวำ อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลใน
ลักษณะกำรจ้ำงเหมำประชำชนในพ้ืนที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญในเส้นทำงป่ำสงวนแห่งชำติป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่งขวำ 
รวมถึงกำรจ้ำงเหมำปรำชญ์ชำวบ้ำนด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรแพทย์แผนโบรำณ และด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นร่วม
คณะส ำรวจด้วย ประกอบกับกำรจ้ำงเหมำนิสิต/นักศึกษำ และบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรส ำรวจข้อมูล
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ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ ซึ่งเมื่อประเมินจำกข้อมูลที่ได้รับจำกกำรส ำรวจ คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 
2 ล้ำนบำท  
 2) ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ จำกกำรรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรแจกกล้ำไม้ภำยใต้ผลผลิตที่ 2 ของกรมป่ำไม้แก่ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำ ปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ และเพ่ือ
สนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ และสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงเพียงพอ จำกหลำกหลำยกิจกรรมภำยใต้
ผลผลิตที่ 2 ที่ได้ด ำเนินกำรแจกกล้ำไม้ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ได้ให้  
กำรสนับสนุนกล้ำไม้ ซึ่งก่อให้เกิดกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ของผู้รับบริกำรทุกภำคส่วน จำกเหตุผล
ดังกล่ำวจึงสำมำรถน ำมำประเมินผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ได้   
โดยด ำเนินกำรภำยใต้สมมติฐำนที่ว่ำอัตรำกำรรอดตำยของกล้ำไม้ที่แจกจ่ำยให้แก่ผู้รับบริกำรในกิจกรรมต่ำงๆ 
(เฉพำะที่มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรเพำะช ำกล้ำไม้) เท่ำกับ ร้อยละ 80.00 เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรประเมิน
มูลค่ำในผลผลิตที่ 1 ซึ่งน ำมำประเมินเป็นมูลค่ำกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ และมีกำรด ำเนินกำรแจก
กล้ำไม้ทั้งหมดที่สำมำรถเพำะช ำได้ โดยจำกรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำงที่จัดสรร
งบประมำณในงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (สงป. 302/1) พบว่ำ กรมป่ำไม้ได้รั บจัดสรร
งบประมำณภำยใต้ผลผลิตที่ 2 ทั้งสิ้น 370,000 บำท ในกำรจัดท ำกล้ำไม้ขนำดใหญ่ จ ำนวนทั้งสิ้น 50,000 กล้ำ ซึ่ง
คิดเป็นมูลค่ำกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ (จำกอัตรำกำรรอดตำย ร้อยละ 80.00) ได้ทั้งสิ้น 296,000 บำท 

 

โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 
 1) ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในกำรประหยัดต้นทุน กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรไฟป่ำ  
จำกกำรรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจำกกำรด ำเนินงำนกิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควันที่ พบว่ำ 
กิจกรรมหนึ่งคือกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เครือข่ำยที่เข้ำร่วมกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่ำ ทั้งสิ้น  
100 เครือข่ำย เครือข่ำยละ 100,000 บำท เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ 
เช่น กำรจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่ำ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนอำสำสมัคร
ด้ำนไฟป่ำ ซึ่งกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนดังกล่ำวก่อให้เกิดกำรประหยัดต้นทุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรไฟ
ป่ำของประชำชนในพ้ืนที่เสี่ยงที่เป็นเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ จำกเหตุผลดังกล่ำวจึงสำมำรถ
น ำมำประเมินผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในกำรประหยัดต้นทุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรไฟป่ำ  
โดยด ำเนินกำรภำยใต้สมมติฐำนที่ว่ำเงินอุดหนุนที่กรมป่ำไม้ให้กำรสนับสนุนเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันไฟป่ำ
ก่อให้เกิดกำรประหยัดต้นทุนในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ.ของเครือข่ำยได้.ร้อยละ.100.00.โดยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 กรมป่ำไม้ โดยส่วนควบคุมไฟป่ำ ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่
เครือข่ำยฯ ทั้งสิ้น 100 เครือข่ำย เครือข่ำยละ 100,000 บำท รวมเป็นเงินงบประมำณทั้งสิ้น 10 ล้ำนบำท 
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2. กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
  ผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจระดับประเทศ ได้แก่ กำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้ ซึ่งกำรศึกษำนี้แสดง
วิธีกำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 1) กำรประเมินมูลค่ำผลก ำไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจำกกำรป้องกัน
รักษำป่ำด้วยแบบจ ำลอง.COMAP.(Comprehensive.Mitigation.Analysis.Process).2).กำรประเมิน
มูลค่ำป่ำไม้ผ่ำนช่องทำงกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิต.และ.3).กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชน 
แสดงรำยละเอียด ดังนี้ 
  1) กำรประเมินมูลค่ำผลก ำไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจำกกำรป้องกันรักษำป่ำด้วยแบบจ ำลอง .COMAP.
หำกประเมินคุณค่ำของป่ำไม้ไว้ประมำณ.6,460.บำท/ไร่.(จำกผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ทั้ง.2.แนวทำง.
ได้แก่.1).กำรป้องกันรักษำป่ำ.และ.2).กำรปลูกป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ สำมำรถสรุปได้ว่ำหำกเลือกปฏิบัติ
แนวทำงใดแนวทำงหนึ่งแล้วกำรป้องกันรักษำป่ำแบบ.MPS.จะมีควำมเหมำะสมที่สุด) ส่งผลให้ค่ำผลก ำไร
สุทธิเพ่ิมอันเกิดจำกกำรป้องกันรักษำป่ำตำมแบบ MPS ที่ประเมินได้จะมีค่ำประมำณ 3,864 บำท/ไร่ และ
หำกท ำกำรปรับมูลค่ำให้เป็นปัจจุบันด้วยอัตรำเงินเฟ้อมูลค่ำผลก ำไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจำกกำรป้องกันรักษำ
ป่ำส ำหรับปี พ.ศ. 2557 ประมำณเท่ำกับ 6,357 บำท/ไร่ ทั้งนี ้กำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวด ำเนินกำรภำยใต้
สมมติฐำนที่ว่ำพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ มีจ ำนวน 33.20 ล้ำนไร่  (อ้ำงอิงจำกข้อมูล
รำยงำนโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำ ปี พ.ศ. 2555-2556 โดยส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 
ระบุว่ำ ในปี พ.ศ. 2555-2556 พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ที่มีสภำพป่ำ 
มีเนื่อที่ประมำณ 33.20 ล้ำนไร่) ดังนั้น จำกข้อมูลที่ปรำกฏข้ำงต้น จะได้ผลของกำรค ำนวณเพ่ือประเมิน
มูลค่ำผลก ำไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจำกกำรป้องกันรักษำป่ำของกรมป่ำไม้เท่ำกับ 211,052.40 ล้ำนบำท/ปี 
ค ำนวณได้จำกพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่มีสภำพป่ำ คูณด้วยมูลค่ำป่ำไม้ในปี พ.ศ. 2557 คือ 6,357 บำท/ไร่ 
ได้เท่ำกับ 211,052.40 ล้ำนบำท/ปี 

2).กำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้ผ่ำนช่องทำงกำรซื้อขำยคำร์บอน.โดยอ้ำงอิงกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิต             
ที่เกิดจำกป่ำไม้ ซึ่งเป็นกำรซื้อขำยผ่ำนตลำดที่มีปริมำณกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนคำร์บอนเครดิตมำกท่ีสุด คือ.
European.Climate.Exchange.(ECX).โดยอ้ำงอิงจำกผลกำรศึกษำของส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน และศูนย์ศึกษำ
และพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน กรมป่ำไม้ ในโครงกำรวิจัยเรื่อง “กำรศึกษำและติดตำมควำมหลำกหลำย                   
ทำงชีวภำพและกำรกักเก็บคำร์บอนในป่ำชุมชน (Studying and monitoring biodiversity and carbon 
stock in community forests)” ในพ้ืนที่ป่ำชุมชน จ ำนวน 12 แห่ง โดยผลกำรศึกษำ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยปริมำณ
คำร์บอนที่ถูกกักเก็บในป่ำชุมชนตัวอย่ำง ทั้งสิ้น 12 แห่ง เท่ำกับ 40.71 ตันคำร์บอน/เฮกแตร์ ซึ่งเท่ำกับ                
6.51 ตันคำร์บอน/ไร่ และจำกข้อจ ำกัดในด้ำนข้อมูลและแบบจ ำลองกำรประเมินผลครั้งนี้จึงจัดท ำภำยใต้
สมมติฐำนที่ว่ำประโยชน์ในด้ำนกำรกักเก็บคำร์บอนที่ได้จำกป่ำชุมชนเฉลี่ยต่อไร่ใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ป่ำสงวนแห่งชำติ อนึ่ง กำรหำมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของป่ำไม้ในกำรศึกษำนี้ก ำหนดสมมติฐำนเช่นเดียวกับ
แบบจ ำลอง.COMAP.นอกจำกนั้น รำคำเฉลี่ยของคำร์บอนที่ซื้อขำยในตลำด.ECX.พ.ศ..2557.เท่ำกับตันละ              
4.95 ยูโร หรือประมำณ 215.13 บำท (อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 43.46 บำท/ยูโร) ดังนั้น           
จะได้ผลของกำรค ำนวณเพ่ือประเมินมูลค่ำป่ำไม้ผ่ำนช่องทำงกำรซื้อขำยคำร์บอนเท่ำกับ 46,496.48 ล้ำนบำท 
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ซึ่งค ำนวณได้โดย พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่มีสภำพป่ำ สำมำรถดูดซับคำร์บอนได้ทั้งสิ้น 216.13 ล้ำนตัน คูณ
รำคำเฉลี่ยของคำร์บอน คือ 215.13 บำท/ตัน ได้เท่ำกับ 46,496.48 ล้ำนบำท 

3) กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชน จำกงำนวิจัยของ ดร. เสำวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี  
เรื่อง “กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชนในภำคใต้: กรณีศึกษำป่ำชุมชนเขำหัวช้ำง ต ำบล
ตะโหมด อ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (2548)” ซึ่งคณะผู้วิจัยได้น ำกำรประเมินมูลค่ำด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งสิ้น 
3 ด้ำนของงำนวิจัยนี้มำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้ ประกอบด้วย 1) มูลค่ำกำรใช้ประโยชน์เพ่ือ                
กำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ กำรอบรมดูงำนและจัดกิจกรรม 2) มูลค่ำกำรใช้ประโยชน์เพ่ือกำรศึกษำวิจัย และ             
3) มูลค่ำกำรเป็นแหล่งต้นน้ ำส ำหรับกำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตร ในพ้ืนที่ป่ำชุมชนเนื้อที่ประมำณ 
2,000 ไร่ มูลค่ำรวมทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชนต่อไร่ต่อปี เท่ำกับ 3 ,089.33 บำท ดังนั้น จะได้ผล              
ของกำรค ำนวณเพ่ือประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชน.เท่ำกับ 5,616.40 ล้ำนบำท/ปี (ค ำนวณได้ 
โดยหำค่ำจ ำนวนร้อยละ 56.00 ของพ้ืนที่ป่ำชุมชน (พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 3.74 ล้ำนไร่) ได้จ ำนวนประมำณ               
2.09 ล้ำนไร่ คูณด้วยมูลค่ำรวมของป่ำชุมชน คือ 3,160.39 บำท/ไร่/ปี ได้เท่ำกับ 6,625.86 ล้ำนบำท/ปี) 

 

ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 
  1) กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร จำกงำนวิจัยของ 
นำงสำวทิพย์ทิวำ สัมพันธมิตร (2549) เรื่อง “กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของศักยภำพกำรใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรในป่ำชุมชนเขำหัวช้ำง.ต ำบลตะโหมด.อ ำเภอตะโหมด.จังหวัดพัทลุง”.โดยเป็น             
กำรประเมินมูลค่ำของพืชสมุนไพรในป่ำชุมชนเขำหัวช้ำงโดยใช้รำคำยำแผนปัจจุบันทดแทนจำกจ ำนวน           
พืชสมุนไพรทั้งหมด 149 ชนิด พบว่ำ ศักยภำพของพืชสมุนไพรที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นยำรักษำโรค
มีมูลค่ำเท่ำกับ 1,117.14 ล้ำนบำท/ปี และถ้ำใช้รำคำในกลุ่มของยำแผนปัจจุบันที่มีรำคำสูงมีมูลค่ำเท่ำกับ.
1,755.71.ล้ำนบำท/ปี.และจำกกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและ
ปรับค่ำเป็นปีปัจจุบัน พ.ศ. 2557 พบว่ำ มูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร 
เท่ำกับ 2,221.32.ล้ำนบำท/ปี.ทั้งนี้เพ่ือขจัดควำมคลำดเคลื่อนและเพ่ือให้กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด.จึงก ำหนดสมมติฐำนเพ่ือกำรประเมินมูลค่ำ.ดังนี้ .กำรประเมินมูลค่ำ                 
ทำงเศรษฐกิจของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่งขวำ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ซึ่งพบพืชที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพร (ทั้งใช้โดยตรงและผสมกับตัวยำชนิดอ่ืน) ทั้งสิ้น .128.ชนิด. 
คิดเป็นอัตรำเฉลี่ยต่อชนิดสมุนไพรจำกมูลค่ำที่สำมำรถประเมินได้จำกงำนวิจัย.ดังนั้นมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์
ของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร 149.ชนิด.เท่ำกับ 2,221.32 ล้ำนบำท/ปี เฉลี่ยชนิดละ.14.91.ล้ำนบำท.
คูณด้วยจ ำนวนชนิดสมุนไพรที่พบในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่งขวำ 128 ชนิด คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 
1,908.25 ล้ำนบำท 
  2) กำรประเมินมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำวิจัยและมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์เพ่ือกำรท่องเที่ยว 
ทัศนศึกษำ กำรอบรม ดูงำนและจัดกิจกรรม จำกงำนวิจัยของนำงสำวประภำพรรณ  ก ำภู (2545) เรื่อง                  
“กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของบำงองค์ประกอบของป่ำดิบชื้น กรณีศึกษำป่ำกรำด อ ำเภอนำทวี 
จังหวัดสงขลำ” โดยประเมินมูลค่ำที่มีกำรใช้ประโยชน์ 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) มูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ทำงตรง 
2) มูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ทำงอ้อม และ 3) มูลค่ำเผื่อจะใช้ ในอนำคต โดยมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์  
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ด้ำนกำรศึกษำวิจัยเป็นหนึ่งในมูลค่ำทำงตรงที่เกิดขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสอบถำมนักวิจัยที่เคย 
เข้ำมำศึกษำวิจัยในพ้ืนที่ป่ำกรำดอย่ำงเจำะจงเท่ำนั้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้เข้ำมำทัศนศึกษำ อบรมดูงำน และพักอำศัย)  
ถึงควำมเต็มใจที่จะจ่ำยต่ ำสุดเพ่ือที่จะได้รับผลประโยชน์จำกกำรศึกษำวิจัยในพ้ืนที่ป่ำกรำด และน ำค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมดของกำรศึกษำวิจัยในแต่ละชิ้น มำปรับเป็นมูลค่ำในปี พ.ศ. 2544 โดยใช้อัตรำกำรปรับตัวของดัชนีรำคำ
ผู้บริโภคเฉลี่ยตั้งแต่ปีที่เริ่มท ำกำรวิจัยถึงปี พ.ศ. 2544 เป็นตัวปรับมูลค่ำ และใช้วิธีคิดลดในลักษณะของอัตรำ
ดอกเบี้ย จึงได้เป็นมูลค่ำกำรศึกษำวิจัยชิ้นนั้นๆ และผลรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถือเป็นผลประโยชน์ที่ได้จำก           
กำรศึกษำวิจัยของป่ำกรำด ในปี พ.ศ. 2544 เท่ำกับ 791,813.82 บำท ทั้งนี้ ป่ำกรำดมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,575 ไร่ 
ดังนั้น เฉลี่ยมูลค่ำ กำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำวิจัยของป่ำกรำดเฉลี่ย 307.50 บำท/ไร่ ซึ่งกำรศึกษำนี้ใช้ผล
กำรประเมินดังกล่ำวปรับด้วยอัตรำเงินเฟ้อและแสดงมูลค่ำปัจจุบัน ดังนั้น ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่ำเท่ำกับ    
435.30 บำท/ไร่ ซึ่งเมื่อประกอบกับกำรประเมินมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์เพ่ือกำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ กำรอบรม 
ดูงำนและจัดกิจกรรมของงำนวิจัยกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชนในภำคใต้:  กรณีศึกษำ              
ป่ำชุมชนเขำหัวช้ำง ต ำบลตะโหมด อ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งเท่ำกับ 26.72 บำท/ไร่ ทั้งนี้ กำรประเมิน
มูลค่ำดังกล่ำวจัดท ำภำยใต้สมมติฐำนมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำวิจัยที่เกิดขึ้นจำกป่ำกรำด ซึ่งเป็น            
ป่ำดิบชื้น และป่ำชุมชนเขำหัวช้ำงเท่ำกับที่เกิดขึ้นกับป่ำทุกประเภทในป่ำสงวนแห่งชำติ และกำรใช้ประโยชน์
ด้ำนกำรวิจัย โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้เกิดขึ้นในพื้นที่ของหน่วยงำนภำคสนำมของส ำนักวิจัยและ
พัฒนำกำรป่ำไม้ จ ำแนกตำมกลุ่มงำน ประกอบด้วย 1) กลุ่มงำนวนวัฒนวิจัย 2) กลุ่มงำนพัฒนำผลิตผลป่ำไม้ 
และ 3) กลุ่มงำนพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 104,500 ไร่ ดังนั้นจำกข้อมูลที่ปรำกฏข้ำงต้น 
จะได้ผลของกำรค ำนวณเพ่ือประเมินมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำวิจัยและมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์เพ่ือ
กำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ กำรอบรม ดูงำนและจัดกิจกรรม ของกรมป่ำไม้เท่ำกับ 462.02 บำท/ไร่ หรือเท่ำกับ 
48.28 ล้ำนบำท/ปี 
 

โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 
 1) กำรประเมินมูลค่ำต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของผลกระทบมลพิษทำงอำกำศที่มีต่อสุขภำพของ
ผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ.จำกงำนวิจัยของนำยปิโยรส..ยังอยู่ดี.(2555).เรื่อง.“กำรประเมินต้นทุน 
ทำงเศรษฐศำสตร์ของผลกระทบมลพิษทำงอำกำศที่มีต่อสุขภำพของผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจใน
อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่” โดยเป็นกำรประเมินต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ที่เกิดขึ้นจำกกำรรักษำโรค
ที่เกิดจำกระบบทำงเดินหำยใจจำกฝุ่นละอองและมลพิษในอำกำศ ซึ่งจำกกำรส ำรวจ พบว่ำ ผู้ป่ วยมี
ควำมเห็นว่ำสำเหตุที่ส่งผลต่อโรคระบบทำงเดินหำยใจ ล ำดับที่สอง คือ ไฟป่ำและกำรเผำเศษวัสดุเหลือใช้
จำกภำคเกษตรกรรม โดยสรุปว่ำมูลค่ำต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรเจ็บป่วยอันเนื่องมำจำกมลพิษทำง
อำกำศของผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจเมื่อประเมินค่ำควำมเป็นไปได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นกลำง 
มูลค่ำต้นทุนรวมค ำนวณได้เท่ำกับ 7 ,347.68 ล้ำนบำท/ปี หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.55 ของค่ำ GPP 
(ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด) ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือขจัดควำมคลำดเคลื่อนและเพ่ือให้กำรประเมินมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด จึงก ำหนดสมมติฐำนเพ่ือกำรประเมินมูลค่ำ ดังนี้ 1) จำกข้อมูล
รำยงำนกำรเกิดไฟป่ำ โดยกรมป่ำไม้ เปรียบเทียบควำมถี่กำรเกิดในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 พบว่ำ 
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เกิดไฟป่ำทั้งสิ้น 2,191 ครั้ง ในขณะที่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เกิดไฟป่ำทั้งสิ้น 
1,088 ครั้ง ดังนั้น อัตรำกำรเกิดไฟป่ำลดลง ร้อยละ 50.34 ซึ่งน ำไปก ำหนดข้อสมมติฐำนที่ว่ำ ร้อยละอัตรำ
กำรเกิดไฟป่ำที่ลดลงเท่ำกับอัตรำกำรประหยัดต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรเจ็บป่วยอันเนื่องมำกจำก
มลพิษทำงอำกำศของผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ ซึ่ งกำรประเมินนี้  เท่ำกับ ร้อยละ 50.34  
2) กำรประมำณมูลค่ำต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรเจ็บป่วยอันเนื่องมำกจำกมลพิษทำงอำกำศของ
ผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ ในภำพรวมทั้งประเทศ พิจำรณำเฉพำะ 16 จังหวัดภำคเหนือที่มี
สถำนกำรณ์ไฟป่ำรุนแรง 3) มูลค่ำต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ฯ ที่น ำมำค ำนวณมีค่ำเท่ำกันทุกจังหวัด คือ  
ร้อยละ.6.55.ของค่ำ.GPP.(ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด).โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมอ้ำงอิงจำกค่ำ.GDP.(Gross 
Domestic.Product:.ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ).ในภำพรวมทั้งประเทศของปี.พ.ศ..2555.และน ำมำ
เฉลี่ยรำยจังหวัด ดังนั้น ต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของผลกระทบมลพิษทำงอำกำศที่มีต่อสุขภำพของผู้ป่วย
โรคระบบทำงเดินหำยใจที่ประมำณกำรได้.เท่ำกับ.(ร้อยละ.6.55.ของค่ำ.GPP.(ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด).
ภำพรวมทั้งประเทศ)/77 x 16 x อัตรำกำรประหยัดต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรเจ็บป่วยฯ ที่ประหยัด
ได ้ซึ่งเท่ำกับ 62,936.95 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำปีปัจจุบันได้เท่ำกับ 66,316.03 ล้ำนบำท 
 

3. กำรประเมินผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
  กำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้ยังคงมีอีกหลำกหลำยประเด็นที่ไม่สำมำรถกระท ำได้ เนื่องด้วยข้อจ ำกัด
ทำงด้ำนข้อมูลและแบบจ ำลอง เช่น คุณค่ำในกำรฟอกอำกำศเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น คุณค่ำในกำรฟอกน้ ำ
ให้สะอำด กำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน มูลค่ำเผื่อจะใช้ประโยชน์ในอนำคต มูลค่ำกำรคงอยู่ และ
คุณค่ำทำงจิตใจในกำรเป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติแก่ลูกหลำน เป็นต้น 
 

ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 
  ผลจำกกำรด ำเนินกิจกรรมตำมผลผลิตที่ 2 ในข้อเท็จจริงแล้วสร้ำงมูลค่ำอย่ำงมหำศำลและไม่
สำมำรถประเมินค่ำได้ให้แก่ประเทศ อำทิ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ กำรเป็นฐำนข้อมูล
เพ่ือกำรต่อยอดและพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ เช่น อุตสำหกรรม และอำหำร ด้ำนมูลค่ำขององค์ควำมรู้ และ
ประโยชน์จำกกิจกรรมวิจัยต่ำงๆ เช่น กำรวิจัยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศภำคป่ำไม้ กำรวิจัยและ
พัฒนำกำรใช้ประโยชน์ไม้สวนป่ำเชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม และกำรวิจัยและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ไม้
และผลผลิตป่ำไม้ 
 

โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 
 ผลจำกกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรควบคุมและป้องกันไฟป่ำ ในข้อเท็จจริงแล้วสร้ำงมูลค่ำมหำศำล
และหำกแต่ประเมินค่ำได้ยำกให้แก่ประเทศ อำทิ กำรลดผลกระทบด้ำนสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบ
ทำงเดินหำยใจ และด้ำนกำรสร้ำงควำมสมบูรณ์และลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ระบบนิเวศ โดยเฉพำะพืชและ
สัตว์ป่ำ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลจำกกำรประเมินควำมคุม้ค่ำและแผนด ำเนินกำรในอนำคต  

 ผลกำรประเมิน สรุปได้ว่ำ 
 มิติประสิทธิภำพ.กำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ได้ผลผลิต.“พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร”.และ  
“องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้”.มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมแผนงำน
เนื่องจำกตัวชี้วัดเชิงปริมำณมีปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในผลผลิตที่ 1 และผลผลิตที่ 2 
เช่นเดียวกับโครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ในขณะที่โครงกำรที่ 1 โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนยังขำดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
เนื่องจำกตัวชี้วัดเชิงปริมำณมีปริมำณผลผลิตไม่ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ในขณะที่กรมป่ำไม้มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำย
จริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนในปีงบประมำณ พ.ศ..2557.(ผลผลิตที่.1.เท่ำกับ.0.979.ผลผลิตที่.2.เท่ำกับ.
0.999).มำกกว่ำสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนในปีงบประมำณ.พ.ศ..2556.(ผลผลิตที่.1. 
เท่ำกับ.0.968.และผลผลิตที่ 2 เท่ำกับ 0.90) ในขณะที่ 2 โครงกำรไม่สำมำรถเปรียบเทียบสัดส่วนค่ำใช้จ่ำย
ได้เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่เริ่มด ำเนินกำรในปีแรก และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร
ให้บริกำรเฉลี่ยทุกกิจกรรมภำยใต้ผลผลิตที่.1.เท่ำกับ.3.52.คะแนน จำกคะแนนเต็ม 4.00 ผลผลิตที่.2.
เท่ำกับ 3.89 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 4.00 หรือมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ในขณะที่ โครงกำรที่ 2 
ได้คะแนนเท่ำกับ 3.27 จำกคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน หรือมีควำมพึงพอใจในระดับมำก  
 มิติประสิทธิผล.พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย.พบว่ำ ในปี 2557.
ผลผลิต.“พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร”.มีระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยตำม
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนผลลัพธ์ใกล้เคียงเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 25.00 และมีระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรที่มีต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้บริกำรจำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  เท่ำกับ 3.57 คะแนน จำก
คะแนนเต็ม 4.00 หรือมีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด ในขณะที่ผลผลิต.“องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้”.มีระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยตำมเป้ำหมำย
กำรให้บริกำรหน่วยงำนผลลัพธ์เท่ำกับเป้ำหมำย และมีระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อผลประโยชน์
จำกกำรใช้บริกำรจำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง.เท่ำกับ.3.93.คะแนน.จำกคะแนนเต็ม.4.00.หรือมีควำมพึงพอใจ 
ในระดับมำกที่สุด ส่วนโครงกำร “กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ” ไม่สำมำรถแสดงควำมก้ำวหน้ำโดยกำรเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้ำหมำย
ผลลัพธ์ระยะยำวตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ได้  เนื่องจำกเป็นโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ประเทศ แต่มีระดับ 
ควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรที่มีต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้บริกำรจำกกิ จกรรมที่ เกี่ยวข้อง เท่ำกับ  
3.52 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 4.00 หรือมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้ ด้ำนสัดส่วนผลประโยชน์เมื่อ
เทียบกับค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำน.(Economic Benefit-Cost.Ratio).ในผลผลิตที่ 1 เท่ำกับ 76.10 ผลผลิตที่ 2 
เท่ำกับ 28.81 และโครงกำรที่ 2 เท่ำกับ 554.58 ซึ่งแสดงว่ำ กำรปฏิบัติภำรกิจของกรมป่ำไม้เพ่ือให้ได้ผลผลิต.
“พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร”.และ.“องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่
ป่ำไม้”.และโครงกำร “กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
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สภำพภูมิอำกำศ” มีควำมคุ้มค่ำ.เพรำะสำมำรถบรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย.มี.Economic 
Benefit-Cost Ratio มำกกว่ำ 1 ในขณะที่ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตที่ 2 และโครงกำรที่ 2 มีค่ำใช้จ่ำยที่ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้  
 นอกจำกนี้ .ผลผลิต.“พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร”.และ.“องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูล              
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้”.และโครงกำร.“กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ” ยังส่งผลกระทบต่อ ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
กำรให้บริกำรของกระทรวง ในด้ำนต่ำงๆ มำกมำย อำทิ กำรลดรำยจ่ำยของครัวเรือนจำกกำรใช้ประโยชน์
ผลผลิตป่ำไม้ กำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยไฟป่ำ และชุมชน
ได้รับประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำน ดังนั้น กรมป่ำไม้ควรด ำเนินกำรขยำยภำรกิจ โดยขยำยกำรด ำเนินงำน 
ตำมพันธกิจของกรมป่ำไม้ พร้อมทั้ง สนับสนุนงบประมำณในกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมรู้ให้แก่เยำวชน  
เพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรตระหนัก และรู้คุณค่ำของป่ำไม้ และควำมจ ำเป็นที่จะต้องรักษำสมดุลของ
สิ่งแวดล้อม นอกจำกนั้น ควรสนับสนุนกำรสื่อสำรข้อมูลเชิงประจักษ์ในเรื่องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ต่อสำธำรณชน ทั้งนี้ กรมป่ำไม้ควรพิจำรณำด ำเนินกิจกรรมโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม 
และเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเองของประชำชนโดยรอบพ้ืนที่ป่ำ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนิน
กิจกรรมของกรมป่ำไม้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดปัญหำควำมขำดแคลนปัจจัยน ำเข้ำ พร้อมทั้ง
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงครบถ้วน 
 แผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลของผลผลิตในปีงบประมำณ พ.ศ 2557 
กรมป่ำไม้ มีกำรวำงแผนเตรียมกำรจัดท ำประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนกลยุทธ์  เ พ่ือเป็นกรอบ 
กำรด ำเนินงำนใน พ.ศ. 2559-2564 เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 

       รับรองโดย (หัวหน้ำส่วนรำชกำร) 
 
       ........................................................ 
       ต ำแหน่ง........................................... 

       วันที่................................................. 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 1. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 และ 
2557 (สงป. 301) กรมป่ำไม้ 
 2. รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557  
 3. รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 
 4. ประสบกำรณ์จำกกำรใช้แบบจ ำลองเพ่ือกำรศึกษำกำรดูดซับก๊ำซเรือนกระจกในภำคป่ำไม้ : 
ท ำไมประเทศไทยต้องเน้นงำนวิชำกำร ;.เอกสำรเสนอในกำรสัมมนำ.“กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศภำยใต้โครงกำร ALGAS ในประเทศไทย” จัดโดยส ำนักนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ) โดย
ควำมร่วมมือของสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท), 3-5 ตุลำคม 2540 
 5. ทิพย์ทิวำ สัมพันธมิตร. กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์           
พืชสมุนไพรในป่ำชุมชนเขำหัวช้ำง ต ำบลตะโหมด อ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง, 2549 
 6. เสำวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี. กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชนในภำคใต้: 
กรณีศึกษำป่ำชุมชนเขำหัวช้ำง ต ำบลตะโหมด อ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง, 2548 
 7. นันทนำ  บุณยำนันต์. กำรประเมินมูลค่ำกำรพึ่งพิงป่ำชุมชน กรณีศึกษำ: ป่ำชุมชนบ้ำนช่องแคบ 
จังหวัดกำญจนบุรี (The Value Evaluation of Community Forest Subsistence Case Study: Chong 
Kab Community Forest, Kanchanaburi Province). กรุงเทพฯ: ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้, 2555 
 8. ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน และศูนย์ศึกษำและพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน กรมป่ำไม้. กำรศึกษำและ
ติดตำมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรกักเก็บคำร์บอนในป่ำชุมชน (Studying and monitoring 
biodiversity and carbon stock in community forests), 2555  
 9. ประภำพรรณ  ก ำภู. กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของบำงองค์ประกอบของป่ำดิบชื้น 
กรณีศึกษำป่ำกรำด อ ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ, 2545 
 10. ปิโยรส  ยังอยู่ดี. กำรประเมินต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของผลกระทบมลพิษทำงอำกำศที่มีต่อ
สุขภำพของผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจในอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่, 2555 
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เอกสำรแนบ 
แบบฟอร์มที ่3.1  
 
ผลผลิตที่ตอบสนองภำรกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภำพ” 

1. พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
2. องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 

กิจกรรมหรือโครงกำรซึ่งสำมำรถปันส่วนค่ำใช้จ่ำยได้ 
1. โครงกำรที่ 1 โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับ 

กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
2. โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ 
ผลผลิตที่ไม่เข้ำข่ำยในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 
 1. ....................................................................................................................... ...................... 
 2. ............................................................................................................................. ................ 

3. ............................................................................................................................. ................ 
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แบบฟอร์มที่ 3.2 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ 

แหล่งที่มำ 
ของข้อมลู 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ควำมมีอยู่
ของข้อมลู 

ควำม
สมบูรณ์ 

ของข้อมลู 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงที่ 1: 
ทรัพยำกรธรรมชำติทุ กประ เภทในพื้ นที่
เป้ำหมำยได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดผลกระทบ : (ตำมเอกสำรงบประมำณ)   
พื้นที่ป่ำอนุรักษ์และพื้นที่ป่ำสงวนได้รับกำรดูแล
และบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้
จ่ ำย งบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ  พ .ศ .  255 7              
กรมป่ำไม้ 

 
กรมป่ำไม ้

 
มี/ทุกป ี

 
สมบูรณ ์

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนที ่1.1 : 
รักษำฐำนทรัพยำกรป่ำไม้และจัดกำรที่ดินป่ำไม้
เพื่อใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม พร้อมทั้งพัฒนำ
ระบบกำรให้บริกำรด้ำนป่ำไม้ที่ ตอบสนอง                 
ต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล (ตำมเอกสำรงบประมำณ):        
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :   
-  พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
 

 
 
- แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้
จ่ ำย งบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 

 
 
- ส ำนักป้องกันรักษำป่ำ

และควบคุมไฟป่ำ  
- ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 

 
 

มี/ทุกป ี
 

 
 

สมบูรณ ์
 

 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :   
- พื้นที่ป่ำที่ได้รับกำรฟื้นฟูตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

  
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :   
- พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำรตำมเวลำที่ก ำหนด 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่อยู่ในวงเงินที่
ก ำหนด 

    

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงที่ 2: 
ชุมชนเป้ำหมำยใช้องค์ควำมรู้ไปบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดผลกระทบ : (ตำมเอกสำรงบประมำณ)   
จ ำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

 
- แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ               
พ.ศ. 2557 กรมป่ำไม้ 

 
กรมป่ำไม้ 

 
มี/ทุกป ี

 

 
สมบูรณ ์
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ 

แหล่งที่มำ 
ของข้อมลู 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ควำมมีอยู่
ของข้อมลู 

ควำม
สมบูรณ์ 

ของข้อมลู 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนที่ 2.1:   
มีองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลด้ำนควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่สำมำรถ
น ำไปพัฒนำต่อยอดได้ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล (ตำมเอกสำรงบประมำณ)  : 
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : 
- องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยด้ำนป่ำไม้ 
- ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :   
- องค์ควำมรู้งำนวิจัยและฐำนข้อมูล 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนท่ีป่ำไม้ตำม
มำตรฐำนงำนวิจยัและเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :  
- พื้นที่ป่ำไม้ที่สนับสนุนงำนวิจัยได้รับกำรบ ำรุง
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อสนับสนุน
งำนวิจัยและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้
อยู่ในวงเงินที่ก ำหนด 

 
- แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 กรมป่ำไม้ 
 

 
- ส ำนักวิจัยและพัฒนำ 
กำรป่ำไม้   
 
 

 
มี/ทุกป ี

 
สมบูรณ ์

 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง: 
กลุ่ ม เป้ ำหมำยมี ควำมรู้ . ค วำม เข้ ำ ใจถึ ง
ผลประโยชน์และผลกระทบในกำรเข้ ำสู่
ประชำคมอำเซียน สำมำรถปรับตัวในกำร
แข่งขันด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดผลกระทบ : (ตำมเอกสำรงบประมำณ)   
- จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่องำนรับรองกำรป่ำไม้ 

 
- แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้
จ่ ำย งบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ  พ .ศ .  255 7              
กรมป่ำไม้ 

 
กรมป่ำไม้ 
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ผก-33 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ 

แหล่งที่มำ 
ของข้อมลู 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ควำมมีอยู่
ของข้อมลู 

ควำม
สมบูรณ์ 

ของข้อมลู 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน: 
ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำงำน
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อรองรับ 
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล (ตำมเอกสำรงบประมำณ)  : 
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : 
- จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่องำนรับรองกำรป่ำไม้ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :   
- กลุ่มเป้ำหมำยไดร้ับกำรบริกำรงำนรับรองกำร
ป่ำไม้ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :  
- ระยะเวลำควำมร่วมมือกำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ
กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีนที่ก ำหนด 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : 
- ค่ำใช้จ่ำยควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนอยู่ในวงเงินที่ก ำหนด 

 
- แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 กรมป่ำไม้ 

 
- ส ำนักรับรองกำรป่ำไม้   
 

มี สมบูรณ ์

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง: 
เครือข่ำยมีองค์ควำมรู้ เครื่องมือและกลไก 
ในกำรดูแลรักษำคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม  
กำรจัดกำรมลพิษและกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะ
ภูมิอำกำศ 

ตัวชี้วัดผลกระทบ : (ตำมเอกสำรงบประมำณ)   
- จ ำนวนเครือข่ำยป่ำไม้ในกำรป้องกันกำรเกิดไฟป่ำเพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ 

 
- แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้
จ่ ำย งบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ  พ .ศ .  255 7              
กรมป่ำไม้ 

 
กรมป่ำไม้ 
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ผก-34 

      

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ 

แหล่งที่มำ 
ของข้อมลู 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ควำมมีอยู่
ของข้อมลู 

ควำม
สมบูรณ์ 

ของข้อมลู 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน: 
เครือข่ำยดำ้นป่ำไม้มีกำรบริหำรจดักำรด้ำน 
กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล (ตำมเอกสำรงบประมำณ)  : 
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : 
- จ ำนวนเครือข่ำยป่ำไม้ในกำรป้องกันกำรเกิด 
ไฟป่ำเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :   
- มีกำรน ำผลงำนวิจัยมำใช้ในกำรพัฒนำงำนป่ำไม้
เพื่อรองรับกำรเปลีย่นแปลงสภำวะภูมิอำกำศ 
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :  
- ระยะเวลำกำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ
กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศที่ก ำหนด 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศอยู่ในวงเงินที่ก ำหนด 

 
- แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 กรมป่ำไม้ 

 
- ส ำนักป้องกันรักษำป่ำ
และควบคุมไฟป่ำ 
- ส ำนักวิจัยและ
พัฒนำกำรป่ำไม้   

มี สมบูรณ ์
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ผก-35 

 

แบบฟอร์ม 3.3 
1.  ผลประโยชน์ 
 1.1 ผลประโยชน์ทำงตรงท่ีคิดมูลค่ำเป็นเงินได้ 

 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่ำ (บำท) 

ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิตท่ี 1 พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในทำงตรงจำกกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม
ภำยใต้ผลผลิตที่ 1 ซึ่งหมำยถึง รำยได้ของกรมป่ำไม้ ประกอบด้วย 
1) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 2) รำยได้จำกกำรอุดหนุน
และบริจำค และ 3) รำยได้อื่น  

392,872,015.44 
 

 

ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
รำยได้จำกกำรขำยเมล็ดไม้  

665,361.00 

 

 1.2 ผลประโยชน์ทำงอ้อมที่คิดมูลค่ำเป็นเงินได้ 

 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่ำ (บำท) 

ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิตท่ี 1 พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
1) ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในกำรลดรำยจ่ำยและเพ่ิมรำยได้ของ
ครัวเรือน จำกผลกำรศึกษำของนำงนันทนำ บุณยำนันต์ (2555) 
ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรจัดกำรป่ำชุมชน ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้ 
ในโครงกำรวิจัยเรื่อง “กำรประเมินมูลค่ำกำรพึ่งพิงป่ำชุมชน
กรณีศึกษำ: ป่ำชุมชนบ้ำนช่องแคบ จังหวัดกำญจนบุรี (The Value 
Evaluation of Community Forest Subsistence Case Study: 
Chong Kab Community Forest, Kanchanaburi Province)” ซึ่ง
ด ำเนินกำรเก็บรวมรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์และสอบถำม ในปี 
พ.ศ. 2554 จ ำนวน 197 ครัวเรือน ผลกำรส ำรวจ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง
ส่วนใหญ่พึ่งพิงป่ำชุมชน โดยกำรเก็บหำพืชอำหำรเพื่อกำรบริโภคใน
ครัวเรือน และเพื่อกำรค้ำเป็นหลัก ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 มูลค่ำเฉลี่ย
ของกำรเก็บหำของป่ำเพื่อกำรบริโภคในครัวเรือนและเพื่อกำรค้ำ  
รวมทั้งสิ้นประมำณ 6,019.40 บำท/ครัวเรือน/ปี และหำกท ำกำรปรับ
มูลค่ำให้เป็นปัจจุบันด้วยอัตรำเงินเฟ้อมูลค่ำเฉลี่ยของกำรเก็บหำของ
ป่ำเพื่อกำรบริโภคในครัวเรือนและเพื่อกำรค้ำส ำหรับปี พ.ศ. 2557 
ประมำณเท่ำกับ 6,583.60 บำท/ครัวเรือน ทั้งนี้ จำกข้อจ ำกัดในด้ำน
ข้อมูลและแบบจ ำลองกำรประเมินผลครั้งนี้จึงจัดท ำภำยใต้สมมติฐำน
ที่ว่ำมูลค่ำกำรพึ่งพิงป่ำชุมชนเกิดเฉพำะกรณีกำรเก็บหำของป่ำเพื่อ
กำรบริโภคในครัวเรือนและเพื่อกำรค้ำเท่ำนั้น พร้อมทั้งประโยชน์ใน

 
19,107,532,705.49 
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ผก-36 

 

 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่ำ (บำท) 

ด้ำนโอกำสในกำรลดรำยจ่ำยและเพิ่มรำยได้ที่ได้จำกป่ำเกิดขึ้นจำก
บริเวณพื้นที่ป่ำชุมชนเช่นกัน และจ ำนวนหมู่บ้ำน และในปี พ.ศ. 2557 
มีหมู่บ้ำนที่มีป่ำชุมชนทั้งสิ้น 9,031 หมู่บ้ำน และหำกต้องกำรทรำบ
จ ำนวนครัวเรือนเฉลี่ย/ป่ำชุมชน ต้องพิจำรณำจำกข้อมูลจ ำนวน
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหมู่บ้ำนในปี พ.ศ. 2557 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2557 มี
จ ำนวนบ้ำน ท้ังสิ้น 24,091,404 บ้ำน  และจ ำนวนหมู่บ้ำน ทั้งสิ้น 
74,965 หมู่บ้ำนดังนั้น 1 หมู่บ้ำน มีบ้ำนเฉลี่ย เท่ำกับ 321.37 บ้ำน 
ดังนั้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ จ ำนวนครัวเรือนเฉลี่ย/ป่ำชุมชน เท่ำกับ 
321.37 ครัวเรือน ดังนั้น กำรประมำณกำรผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ
ที่ชุมชนได้รับประโยชน์มีมูลค่ำเท่ำกับ 19,107.53 ล้ำนบำท/ปี  
ซึ่งค ำนวณได้จำก มูลค่ำเฉลี่ยของกำรเก็บหำของป่ำเพื่อกำรบริโภคใน
ครัวเรือนและเพื่อกำรค้ำต่อครัวเรือน x จ ำนวนหมู่บ้ำนที่มีป่ำชุมชน x 
จ ำนวนครัวเรือนเฉลี่ย/หมู่บ้ำนที่มีป่ำชุมชน 
2) ผลกระทบทำงเศรษฐกิจในกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียม
กล้ำไม้ จำกกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำมประชำชน/ชุมชนบริเวณพื้นที่
ป่ำและผู้ได้รับประโยชน์/ผลประโยชน์จำกกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแจกกล้ำไม้ให้แก่ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน และ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อฟื้ นฟูพื้ นที่ ป่ ำ  ปรั บปรุ ง
สภำพแวดล้ อมทำงธรรมชำติ  และเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพและ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตกล้ำไม้ให้ได้ทั้งปริมำณและคุณภำพเพื่อ
สนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ และควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำง
เพียงพอ พร้อมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ ฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้ำน
กำรเพำะช ำกล้ำไม้และปลูกป่ำ จำกหลำกหลำยกิจกรรมของกรมป่ำไม้ 
ที่ได้ด ำเนินกำรแจกกล้ำไม้ อำทิ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียว กิจกรรมโครงกำรส่งเสรมิและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ไม้ขนำดเล็ก
และของป่ำ และกิจกรรมโครงกำรหมู่บ้ำนรักษ์ป่ำลุ่มน้ ำทะเลสำบ
สงขลำ (หมู่บ้ำนสีเขียว) เป็นต้น พบว่ำ กำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว
สนับสนุนกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ ภำยใต้สมมติฐำนที่ว่ำ 
อัตรำกำรรอดตำยของกล้ำไม้ที่แจกจ่ำยเท่ำกับร้อยละ 80.00 (ข้อมูล
จำกกำรติดตำมประเมินผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 โดยส่วนเพำะช ำกล้ำไม้ ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ) และ
จ ำนวนกล้ำไม้ที่แจกจ่ำยสอดคล้องตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
พร้อมทั้งมีกำรแจกกล้ำไม้ทั้งหมดทีส่ำมำรถเพำะช ำได้ ซึ่งจำกรำยงำน
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง ที่จัดสรรงบประมำณ               
ในงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (สงป. 302/1) พบว่ำ 
กรมป่ำไม้ได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น 144.37 ล้ำนบำท ในกำรเพำะช ำ              
กล้ำไม้ จ ำนวน 43.27  ล้ำนกล้ำ โดยจ ำแนกเป็นกล้ำไม้ประเภทต่ำงๆ 
และคิดเป็นมูลค่ำกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ (จำกอัตรำ
กำรรอดตำย ร้อยละ 80.00) ทั้งสิ้น 115.50 ล้ำนบำท 

115,496,000.00 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

ผก-37 

 

 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่ำ (บำท) 

ผลผลิตที่ .2.องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำย                  
ทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 
1) ผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำน 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำมประชำชน/ชุมชนบริเวณพื้นที่ป่ำ              
และผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจำกกิจกรรมของกรมป่ำไม้ใน
กิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พบว่ำ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนในพื้นท่ี
ในรูปแบบของกำรจ้ำงงำน และข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพมีเป้ำหมำยกำรส ำรวจเพื่อจัดท ำฐำนข้อมูล 1 พื้นที่
เป้ำหมำย ณ พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่งขวำ อ ำเภอ 
ท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในลักษณะ
กำรจ้ำงเหมำประชำชนในพื้นที่ที่มีควำมเช่ียวชำญในเส้ นทำง 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่งขวำ รวมถึงกำรจ้ำงเหมำปรำชญ์
ชำวบ้ำนด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรแพทย์แผนโบรำณ และด้ำน 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นร่วมคณะส ำรวจด้วย ประกอบกับกำรจ้ำงเหมำ
นิสิต/นักศึกษำ และบัณฑิตที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรส ำรวจข้อมูล
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ ซึ่งเมื่อประเมินจำกข้อมูล
ที่ได้รับจำกกำรส ำรวจ คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 2 ล้ำนบำท  

 
 

2,000,000.00 

2) ผลประ โยชน์ท ำ ง เศรษฐกิ จ ใน กำรประหยั ด ต้นทุ น               
กำรเตรียมกล้ำไม้ จำกกำรรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจำกกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรแจกกล้ำไม้ภำยใต้ผลผลิตที่ 2 ของกรมป่ำไม้แก่
ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูพ้ืนที่ป่ำ ปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ และ
เพื่อสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ และสนองควำมต้องกำรของประชำชน
อย่ำงเพียงพอ จำกหลำกหลำยกิจกรรมภำยใต้ผลผลิตที่ 2 ที่ได้
ด ำเนินกำรแจกกล้ำไม้ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 กำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ได้ให้กำรสนับสนุนกล้ำไม้ ซึ่งก่อให้เกิดกำรประหยัด
ต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ของผู้รับบริกำรทุกภำคส่วน จำกเหตุผล
ดังกล่ำวจึงสำมำรถน ำมำประเมินผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในกำร
ประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ได้ โดยด ำเนินกำรภำยใต้สมมติฐำน
ที่ว่ำอัตรำกำรรอดตำยของกล้ำไม้ที่แจกจ่ำยให้แก่ผู้รับบริกำรใน
กิจกรรมต่ำงๆ (เฉพำะที่มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรเพำะช ำกล้ำไม้) 
เท่ำกับ ร้อยละ 80.00 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรประเมินมูลค่ำใน
ผลผลิตที่ 1 ซึ่งน ำมำประเมินเป็นมูลค่ำกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียม
กล้ำไม้ และมีกำรด ำเนินกำรแจกกล้ำไม้ทั้งหมดที่สำมำรถเพำะช ำได้ 
โดยจำกรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำงที่
จัดสรรงบประมำณในงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

296,000.00 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

ผก-38 

 

 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่ำ (บำท) 

(สงป. 302/1) พบว่ำ กรมป่ำไม้ได้รับจัดสรรงบประมำณภำยใต้
ผลผลิตที่ .2.ทั้งสิ้น.370,000.บำท.ในกำรจัดท ำกล้ำไม้ขนำดใหญ่ .
จ ำนวนทั้งสิ้น 50,000 กล้ำ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ำกำรประหยัดต้นทุน 
กำรเตรียมกล้ำไม้ (จำกอัตรำกำรรอดตำย ร้อยละ 80.00) ได้ทั้งสิ้น 
296,000 บำท 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
1) ผลประโยชน์ทำง เศรษฐกิ จในกำรประหยั ด ต้นทุ น 
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรไฟป่ำ จำกกำรรวบรวมข้อมูล 
ทุติยภูมิจำกกำรด ำเนินงำนกิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอก
ควันที่ พบว่ำ กิจกรรมหนึ่งคือกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เครือข่ำย
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่ำ ท้ังสิ้น 100 เครือข่ำย 
เครือข่ำยละ 100,000 บำท เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำน 
กำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ เช่น กำรจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่ำ  
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
อำสำสมัครด้ำนไฟป่ำ ซึ่งกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนดังกล่ำวก่อให้เกิด
กำรประหยัดต้นทุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรไฟป่ำของ
ประชำชนในพื้นท่ีเสี่ยงที่เป็นเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ 
จำกเหตุผลดังกล่ำวจึงสำมำรถน ำมำประเมินผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจในกำรประหยัดต้นทุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรไฟป่ำ 
โดยด ำเนินกำรภำยใต้สมมติฐำนที่ว่ำเงินอุดหนุนที่กรมป่ำไม้ให้ 
กำรสนับสนุนเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันไฟป่ำก่อให้เกิดกำรประหยัด
ต้นทุนในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของเครือข่ำยได้ ร้อยละ 100.00 
โดยในปีงบประมำณ.พ.ศ..2557.กรมป่ำไม้.โดยส่วนควบคุมไฟป่ำ 
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่
เครือข่ำยฯ ทั้งสิ้น 100 เครือข่ำย เครือข่ำยละ 100,000 บำท รวม
เป็นเงินงบประมำณทั้งสิ้น 10 ล้ำนบำท 

10,000,000.00 

กลุ่มสังคม ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
ผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจระดับประเทศ ได้แก่ กำรประเมิน
มูลค่ำป่ำไม้.ซึ่งกำรศึกษำนี้แสดงวิธีกำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้เป็น             
3.กรณี.ได้แก่.1).กำรประเมินมูลค่ำผลก ำไรสุทธิเพิ่มอันเกิดจำก             
กำรป้องกันรักษำป่ำด้วยแบบจ ำลอง COMAP 2) กำรประเมินมูลค่ำ
ป่ำไม้ผ่ำนช่องทำงกำรซื้อขำยคำร์บอน และ 3) กำรประเมินมูลค่ำ
ทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชน รำยละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

ผก-39 

 

 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่ำ (บำท) 

1) กำรประเมินมูลค่ำผลก ำไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจำกกำรป้องกัน
รั ก ษ ำ ป่ ำ ด้ ว ย แ บ บ จ ำ ล อ ง  COMAP (Comprehensive 
Mitigation Analysis Process) หำกประเมินคุณค่ำของป่ำไม้ไว้
ประมำณ 6,460 บำท/ไร่ (จำกผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ทั้ง 
2 แนวทำง ได้แก่ 1) กำรป้องกันรักษำป่ำ และ 2) กำรปลูกป่ำเพื่อ
กำรอนุรักษ์ สำมำรถสรุปได้ว่ำ หำกเลือกปฏิบัติแนวทำงใดแนวทำง
หนึ่งแล้วกำรป้องกันรักษำป่ำแบบ.MPS.จะมีควำมเหมำะสมที่สุด) 
ส่งผลให้ค่ำผลก ำไรสุทธิเพิ่มอันเกิดจำกกำรป้องกันรักษำป่ำตำมแบบ 
MPS ที่ประเมินได้จะมีค่ำประมำณ 3,864 บำท/ไร่ และหำกท ำกำรปรับ
มูลค่ำให้เป็นปัจจุบันด้วยอัตรำเงินเฟ้อมูลค่ำผลก ำไรสุทธิเพิ่มอันเกิด
จำกกำรป้องกันรักษำป่ำส ำหรับปี .พ.ศ..2557.ประมำณเท่ำกับ 
6,357 บำท/ไร่ ทั้งนี้ กำรศึกษำนี้ก ำหนดพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติที่มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ มีจ ำนวน 33.20 ล้ำนไร่  (อ้ำงอิงจำกข้อมูล
รำยงำนโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำ ปี พ.ศ. 2555-2556 โดย
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ ระบุว่ำ ในปี พ.ศ. 2555-2556 
พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ที่มี
สภำพป่ำ มีเนือ้ที่ประมำณ 33.20 ล้ำนไร่) ดังนั้น จำกข้อมูลที่ปรำกฏ
จะได้ผลของกำรค ำนวณเพื่อประเมินมูลค่ำผลก ำไรสุทธิเพิ่มอันเกิด
จำกกำรป้องกันรักษำป่ำของกรมป่ำไม้เท่ำกับ 211,052.40 ล้ำนบำท/ป ี
ค ำนวณได้จำกพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่มีสภำพป่ำ 33.20 ล้ำนไร่ คูณ
ด้วยมูลค่ำป่ำไม้ในปี .พ.ศ..2557.คือ.6,357.บำท/ไร่ .ได้เท่ำกับ 
211,052.40 ล้ำนบำท/ปี 

211,052,400,000.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) กำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้ผ่ำนช่องทำงกำรซ้ือขำยคำร์บอน  
โดยอ้ำงอิงกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิตที่เกิดจำกป่ำไม้ ซึ่งเป็นกำรซื้อขำย
ผ่ำนตลำดที่มีปริมำณกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนคำร์บอนเครดิตมำกที่สุด คือ 
European Climate Exchange (ECX) โดยอ้ำงอิงจำกผลกำรศึกษำของ
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน และศูนย์ศึกษำและพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน กรม
ป่ำไม้ ในโครงกำรวิจัยเรื่อง “กำรศึกษำและติดตำมควำมหลำกหลำย                   
ทำงชีวภำพและกำรกักเก็บคำร์บอนในป่ำชุมชน.(Studying.and 
monitoring biodiversity and carbon stock in community 
forests)”.ในพื้นที่ป่ำชุมชน.จ ำนวน.12.แห่ง.โดยผลกำรศึกษำ.พบว่ำ 
ค่ำเฉลี่ยปริมำณคำร์บอนที่ถูกกักเก็บในป่ำชุมชนตัวอย่ำง ทั้งสิ้น 12 แห่ง 
เท่ำกับ 40.71 ตันคำร์บอน/เฮกแตร์ ซึ่งเท่ำกับ 6.51 ตันคำร์บอน/ไร่ และ
จำกข้อจ ำกัดในด้ำนข้อมูลและแบบจ ำลองกำรประเมินผลครั้งนี้จึงจัดท ำ
ภำยใต้สมมติฐำนที่ว่ำประโยชน์ในด้ำนกำรกักเก็บคำร์บอนที่ได้จำก 
ป่ำชุมชนเฉลี่ยต่อไร่ใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ป่ำสงวนแห่งชำติ อนึ่ง 
กำรหำมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของป่ำไม้ในกำรศึกษำนี้ก ำหนดสมมติฐำน
เช่นเดียวกับแบบจ ำลอง COMAP นอกจำกนั้น รำคำเฉลี่ยของคำร์บอนที่
ซื้อขำยในตลำด ECX พ.ศ. 2557 เท่ำกับตันละ 4.95 ยูโร หรือประมำณ 

46,496,477,160.00 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

ผก-40 

 

 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่ำ (บำท) 

215.13 บำท (อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 43.46 บำท/ยูโร) 
ดังนั้น จะได้ผลของกำรค ำนวณเพื่อประเมินมูลค่ำป่ำไม้ผ่ำนช่องทำง 
กำรซื้อขำยคำร์บอนเท่ำกับ 46,496.48 ล้ำนบำท ซึ่งค ำนวณได้โดย  
พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่มีสภำพป่ำทั้งหมด 33.20 ล้ำนไร่ สำมำรถดูดซับ
คำร์บอนได้ทั้งสิ้น 216.13 ล้ำนตัน คูณรำคำเฉลี่ยของคำร์บอน คือ 
215.13 บำท/ตัน ได้เท่ำกับ 46,496.48 ล้ำนบำท 
3) กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชน จำก
งำนวิจัยของ ดร. เสำวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี (2548) เรื่อง       
“กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชนในภำคใต้:
กรณีศึกษำป่ำชุมชนเขำหัวช้ำง ต ำบลตะโหมด อ ำเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง”.ซึ่งท่ีปรึกษำได้น ำกำรประเมินมูลค่ำด้ำนต่ำงๆ รวม
ทั้งสิ้น 3 ด้ำนของงำนวิจัยนี้มำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้ 
ประกอบด้วย 1) มูลค่ำกำรใช้ประโยชน์เพื่อกำรท่องเที่ยว  
ทัศนศึกษำ กำรอบรมดูงำนและจัดกิจกรรม 2) มูลค่ำกำรใช้
ประโยชน์เพื่อกำรศึกษำวิจัย และ 3) มูลค่ำกำรเป็นแหล่งต้นน้ ำ
ส ำหรับกำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตร ในพื้นที่ป่ำชุมชนเนื้อที่
ประมำณ 2,000 ไร่ มูลค่ำรวมทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชน/ไร่/ปี 
เท่ำกับ 3,089.33 บำท ดังนั้น จะได้ผลของกำรค ำนวณเพื่อ
ประ เมิ นมู ลค่ ำทำ ง เศรษฐศำสตร์ ของป่ ำ ชุมชน  เท่ ำกั บ  
6,625.86 ล้ำนบำท/ปี (ค ำนวณได้ โดยหำค่ำจ ำนวนร้อยละ 56.00 
ของพื้นที่ป่ำชุมชน (พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 3.74 ล้ำนไร่) ได้จ ำนวน
ประมำณ 2.09 ล้ำนไร่ คูณด้วยมูลค่ำรวมของป่ำชุมชน คือ 
3,160.39 บำท/ไร่/ปี ได้เท่ำกับ 6,625.86 ล้ำนบำท/ปี) 

6,625,863,824.10 

ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 
ผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจระดับประเทศ 
1) กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์
พืชสมุนไพร จำกงำนวิจัยของ นำงสำวทิพย์ทิวำ สัมพันธมิตร (2549) 
เรื่อง “กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของศักยภำพกำรใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรในป่ำชุมชนเขำหัว ช้ำง ต ำบลตะโหมด  
อ ำเภอตะโหมด.จังหวัดพัทลุง”.โดยเป็นกำรประเมินมูลค่ำของ 
พืชสมุนไพรในป่ำชุมชนเขำหัวช้ำงโดยใช้รำคำยำแผนปัจจุบันทดแทน
จำกจ ำนวนพืชสมุนไพรทั้งหมด 149 ชนิด พบว่ำ ศักยภำพของพืช
สมุนไพรที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยำรักษำโรคมีมูลค่ำ
เท่ำกับ 1,117.14 ล้ำนบำท/ปี และถ้ำใช้รำคำในกลุ่มของยำแผน
ปัจจุบันท่ีมีรำคำสูงมีมูลค่ำเท่ำกับ 1,755.71 ล้ำนบำท/ปี และจำก
กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์ 
พืชสมุนไพรและปรับค่ำเป็นปีปัจจุบัน พ.ศ. 2557 พบว่ำ มูลค่ำทำง

 
 
 

1,908,247,046.55 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

ผก-41 

 

 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่ำ (บำท) 

เศรษฐศำสตร์ของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร เท่ำกับ 
2,221.32 ล้ำนบำท/ปี ทั้งนี้เพื่อขจัดควำมคลำดเคลื่อนและเพื่อให้ 
กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด จึง
ก ำหนดสมมติฐำนเพื่อกำรประเมินมูลค่ำ.ดังนี้.กำรประเมินมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่งขวำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งพบพืชที่มีสรรพคุณ
เป็นสมุนไพร (ทั้งใช้โดยตรงและผสมกับตัวยำชนิดอื่น) ทั้งสิ้น 128 ชนิด 
คิดเป็นอัตรำเฉลี่ยต่อชนิดสมุนไพรจำกมูลค่ำที่สำมำรถประเมินได้จำก
งำนวิจัย ดังนั้นมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์ 
พืชสมุนไพร 149 ชนิด เท่ำกับ 2,221.32 ล้ำนบำท/ปี เฉลี่ยชนิดละ  
14.91 ล้ำนบำท คูณด้วยจ ำนวนชนิดสมุนไพรที่พบในพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่ งขวำ 128 ชนิด คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น  
1,908.25 ล้ำนบำท 
2) กำรประเมินมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำวิจัยและมูลค่ำ
กำรใช้ประโยชน์เพ่ือกำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ กำรอบรม ดูงำน
และจัดกิจกรรม จำกงำนวิจัยของนำงสำวประภำพรรณ  ก ำภู (2545) 
เรื่อง “กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของบำงองค์ประกอบของ
ป่ำดิบช้ืน.กรณีศึกษำป่ำกรำด.อ ำเภอนำทวี .จังหวัดสงขลำ”.โดย
ประเมินมูลค่ำที่มีกำรใช้ประโยชน์ 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) มูลค่ำ 
กำรใช้ประโยชน์ทำงตรง 2) มูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ทำงอ้อม และ  
3) มูลค่ำเผื่อจะใช้ในอนำคต โดยมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ด้ำน 
กำรศึกษำวิจัยเป็นหนึ่งในมูลค่ำทำงตรงที่เกิดขึ้น โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจำกกำรสอบถำมนักวิจัยที่เคยเข้ำมำศึกษำวิจัยในพื้นที่ป่ำกรำด
อย่ำงเจำะจงเท่ำนั้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้เข้ำมำทัศนศึกษำ อบรมดูงำน 
และพักอำศัย) ถึงควำมเต็มใจที่จะจ่ำยต่ ำสุดเพื่อที่จะได้รับ
ผลประโยชน์จำกกำรศึกษำวิจัยในพ้ืนท่ีป่ำกรำด และน ำค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมดของกำรศึกษำวิจัยในแต่ละช้ิน มำปรับเป็นมูลค่ำในปี  
พ.ศ. 2544 โดยใช้อัตรำกำรปรับตัวของดัชนีรำคำผู้บริโภคเฉลี่ยตั้งแต่
ปีท่ีเริ่มท ำกำรวิจัยถึงปี พ.ศ. 2544 เป็นตัวปรับมูลค่ำ และใช้วิธีคิดลด
ในลักษณะของอัตรำดอกเบี้ย จึงได้เป็นมูลค่ำกำรศึกษำวิจัยช้ินนั้นๆ 
และผลรวมทั้งหมดที่ เกิดขึ้นจะถือเป็ นผลประโยชน์ที่ ได้จำก 
กำรศึกษำวิจัยของป่ำกรำด ในปี พ.ศ. 2544 เท่ำกับ 791,813.82 
บำท ทั้งนี้ ป่ำกรำดมีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,575 ไร่ ดังนั้น เฉลี่ยมูลค่ำ กำรใช้
ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำวิจัยของป่ำกรำดเฉลี่ย 307.50 บำท/ไร่  
ซึ่งกำรศึกษำนี้ใช้ผลกำรประเมินดังกล่ำวปรับด้วยอัตรำเงินเฟ้อและ
แสดงมูลค่ำปัจจุบัน ดังนั้น ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่ำเท่ำกับ 435.30 บำท/ไร่ 
ซึ่ งเมื่ อประกอบกับกำรประเมินมูลค่ ำกำรใช้ประโยชน์ เพื่ อ 
กำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ กำรอบรม ดูงำนและจัดกิจกรรมของ

48,281,090.00 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

ผก-42 

 

 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่ำ (บำท) 

งำนวิจัยกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชนในภำคใต้: 
กรณีศึกษำป่ำชุมชนเขำหัวช้ำง ต ำบลตะโหมด อ ำเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง ซึ่งเท่ำกับ 26.72 บำท/ไร่ ทั้งนี้ กำรประเมินมูลค่ำ
ดั งกล่ำวจัดท ำภำยใต้สมมติฐำนมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ด้ ำน 
กำรศึกษำวิจัยที่เกิดขึ้นจำกป่ำกรำด ซึ่งเป็นป่ำดิบช้ืน และป่ำชุมชน
เขำหัวช้ำงเท่ำกับที่เกิดขึ้นกับป่ำทุกประเภทในป่ำสงวนแห่งชำติ และ
กำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรวิจัย โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้
เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีของหน่วยงำนภำคสนำมของส ำนักวิจัยและพัฒนำ 
กำรป่ำไม้ จ ำแนกตำมกลุ่มงำน ประกอบด้วย 1) กลุ่มงำนวนวัฒนวิจัย 
2) กลุ่มงำนพัฒนำผลิตผลป่ำไม้ และ 3) กลุ่มงำนพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 318 ไร่ จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 104,500 ไร่ ดังนั้น จำกข้อมูลที่
ปรำกฏข้ำงต้น จะได้ผลของกำรค ำนวณเพื่อประเมินมูลค่ำกำรใช้
ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำวิจัยและมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ เพื่อ 
กำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ กำรอบรม ดูงำนและจัดกิจกรรม ของกรม
ป่ำไม้เท่ำกับ 462.02 บำท/ไร่ หรือเท่ำกับ 48.28 ล้ำนบำท/ป ี

 โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
1) กำรประเมินมูลค่ำต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของผลกระทบ
มลพิษทำงอำกำศที่มีต่อสุขภำพของผู้ป่วยโรคระบบทำงเดิน
หำยใจ.จำกงำนวิจัยของนำยปิ โยรส ..ยั งอยู่ ดี . (2555).เรื่ อง  
“กำรประเมินต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของผลกระทบมลพิษทำงอำกำศ
ที่มีต่อสุขภำพของผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจในอ ำเภอสันทรำย 
จังหวัดเชียงใหม่”.โดยเป็นกำรประเมินต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ที่
เกิดขึ้นจำกกำรรักษำโรคที่เกิดจำกระบบทำงเดินหำยใจจำกฝุ่นละออง
และมลพิษในอำกำศ ซึ่งจำกกำรส ำรวจ พบว่ำ ผู้ป่วยมีควำมเห็นว่ำ
สำเหตุที่ส่งผลต่อโรคระบบทำงเดินหำยใจ ล ำดับที่สอง คือ ไฟป่ำ
และกำรเผำเศษวัสดุเหลือใช้จำกภำคเกษตรกรรม โดยสรุปว่ำมูลค่ำ
ต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรเจ็บป่วยอันเนื่องมำกจำกมลพิษ 
ทำงอำกำศของผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจเมื่อประเมินค่ำ 
ควำมเป็นไปได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นกลำง มูลค่ำต้นทุนรวม
ค ำนวณได้เท่ำกับ 7,347.68 ล้ำนบำท/ปี หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.55 
ของค่ำ GPP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด) ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ 
เพื่อขจัดควำมคลำดเคลื่อนและเพื่อให้กำรประเมินมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจตรงกับควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด จึงก ำหนดสมมติฐำนเพื่อ 
กำรประเมินมูลค่ำ.ดังนี.้1).จำกข้อมูลรำยงำนกำรเกิดไฟป่ำ.โดยกรมป่ำไม้ 
เปรียบเทียบควำมถี่กำรเกิดในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 พบว่ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เกิดไฟป่ำทั้งสิ้น 2,191 ครั้ง ในขณะที่ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เกิดไฟป่ำทั้งสิ้น 1,088 ครั้ง ดังนั้น อัตรำ
กำรเกิดไฟป่ำลดลง ร้อยละ 50.34 ซึ่งน ำไปก ำหนดข้อสมมติฐำนที่ว่ำ 

 
 

66,316,031,549.56 
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 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่ำ (บำท) 

ร้อยละอัตรำกำรเกิดไฟป่ำที่ลดลงเท่ำกับอัตรำกำรประหยัดต้นทุน
ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรเจ็บป่วยอันเนื่องมำกจำกมลพิษทำงอำกำศ
ของผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ ซึ่งกำรประเมินนี้  เท่ำกับ  
ร้อยละ 50.34 2) กำรประมำณมูลค่ำต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของ
กำรเจ็บป่วยอันเนื่องมำกจำกมลพิษทำงอำกำศของผู้ป่วยโรคระบบ
ทำงเดินหำยใจ ในภำพรวมทั้งประเทศ พิจำรณำเฉพำะ 16 จังหวัด
ภำคเหนือที่มีสถำนกำรณไ์ฟป่ำรนุแรง 3) มูลค่ำต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์
ที่น ำมำค ำนวณมีค่ำเท่ำกันทุกจังหวัด คือ ร้อยละ 6.55 ของค่ำ GPP 
(ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด) โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมอ้ำงอิงจำก
ค่ำ.GDP.(Gross.Domestic.Product:.ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยใน 
ประเทศ) ในภำพรวมทั้งประเทศของปี พ.ศ. 2555 และน ำมำเฉลี่ยรำย
จังหวัด ดังนั้น ต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของผลกระทบมลพิษทำง
อำกำศที่มีต่อสุขภำพของผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจที่ประมำณ
กำรได้.เท่ำกับ.(ร้อยละ.6.55.ของค่ำ.GPP.(ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด) 
ภำพรวมทั้ งประ เทศ ) / 77x16xอั ต รำกำรประหยั ดต้ นทุ น 
ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรเจ็บป่วยฯ ที่ประหยัดได้ ซึ่งเท่ำกับ 
62,936.95. ล้ ำ น บ ำ ท . คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ ำ ปี ปั จ จุ บั น ไ ด้ เ ท่ ำ กั บ  
66,316.03 ล้ำนบำท 

  

 1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่ำเป็นเงินไม่ได้  

 ลักษณะของผลประโยชน ์

ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
กำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้ยังคงมีอีกหลำกหลำยประเด็นที่ไม่สำมำรถกระท ำได้ เนื่องด้วยข้อจ ำกัด
ทำงด้ำนข้อมูลและแบบจ ำลอง เช่น คุณค่ำในกำรฟอกอำกำศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น คุณค่ำ              
ในกำรฟอกน้ ำให้สะอำด กำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน มูลค่ำเผื่อจะใช้ประโยชน์                
ในอนำคต มูลค่ำกำรคงอยู่ และคุณค่ำทำงจิตใจในกำรเป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ                      
แก่ลูกหลำน เป็นต้น 
ผลผลิตท่ี 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 
ผลจำกกำรด ำเนินกิจกรรมตำมผลผลิตที่ 2 ในข้อเท็จจริงแล้วสร้ำงมูลค่ำอย่ำงมหำศำลและไม่
สำมำรถประเมินค่ำได้ให้แก่ประเทศ อำทิ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ กำรเป็น
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรต่อยอดและพัฒนำด้ำนอื่นๆ เช่น อุตสำหกรรม และอำหำร ด้ำนมูลค่ำของ              
องค์ควำมรู้ และประโยชน์จำกกิจกรรมวิจัยต่ำงๆ เช่น กำรวิจัยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ภำคป่ำไม้ กำรวิจัยและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ไม้สวนป่ำเชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม และกำรวิจัย
และพฒันำกำรใช้ประโยชน์ไม้และผลผลิตป่ำไม้ 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ผลจำกกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรป้องกันไฟป่ำในข้อเท็จจริงแล้วสร้ำงมูลค่ำมหำศำลและหำกแต่
ประเมินค่ำได้ยำกให้แก่ประเทศ อำทิ กำรลดผลกระทบด้ำนสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทำงเดิน
หำยใจ และด้ำนกำรสร้ำงควำมสมบูรณ์และลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ระบบนิเวศ โดยเฉพำะพืชและสัตว์ป่ำ 

กลุ่มสังคม 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

ผก-44 

 

แบบฟอร์มที่ 3.4 

สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ และโครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ควำมสอดคล้องของภำรกจิกับยทุธศำสตร์ชำติ รำยงำนผล 

 รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 66 มำตรำ 
67 ก ำหนดให้หน่วยงำนรำชกำรค ำนึงถึงสิทธิชุมชน มำตรำ 78 
ก ำหนดให้รัฐต้องด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยด้ำนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน และมำตรำ 85 ก ำหนดให้รัฐต้องด ำเนินกำรตำม
แนวนโยบำยด้ำนท่ีดินและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของคณะรัฐมนตรี (นำยกรัฐมนตรี นำงสำวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) 
รัฐบำลได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2554 
ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
นโยบำยที่ 5 ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยเร่งให้มีกำรปลูกป่ำ
เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับกำรป้องกันกำรลักลอบบุกรุกท ำลำยป่ำไม้และสัตว์ป่ำ  
เร่งส ำรวจและจัดท ำแนวเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ป่ำแบบกลุ่มป่ำ ป่ำชุมชน อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ สนับสนุน
กำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม และให้คนกับป่ำอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ท ำให้คนมี
ภำรกิจดูแลป่ำให้มีควำมยั่งยืน โดยกำรปรับปรุงกฎหมำยป่ำไม้ทั้ง 5 ฉบับให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้ำงแรงจูงใจและส่งเสริมรำยได้จำกกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ 
ฟื้นฟูป่ำไม้ตำมแนวทำงพระรำชด ำริ เพิ่มควำมชุ่มช้ืนของป่ำโดยฝำยต้นน้ ำ         
ล ำธำร ป้องกันไฟป่ำ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพ
จำกป่ำและแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งน ำระบบสำรสนเทศมำ
ใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 
5.4 สร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพยำกรธรรมชำติ โดยกำรปฏิรูปกำรจัดกำรที่ดินโดยให้มี                  
กำรกระจำยสิทธิที่ดินอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืนโดยใช้มำตรกำรทำงภำษี
และจัดตั้งธนำคำรที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรำยย่อย พิจำรณำให้
ประชำชนได้ ใช้ประโยชน์ที่ ดิ นทิ้ งร้ ำงทำงรำชกำร ปกป้องที่
สำธำรณประโยชน์ ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ ห้ำมกำรปิดกั้นชำยหำดสำธำรณะ 
ผลักดันกฎหมำยในกำรรบัรองสิทธิของชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกร ที่ดิน 
น้ ำ ป่ำไม้ และทะเล ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหำกำรด ำเนินคดีโลกร้อนกับคนจน 
5.5  ส่ งเสริ มและสร้ ำงควำมตระหนั กและจิ ตส ำนึ กทำงด้ ำน
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ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กำรด ำเนินกิจกรรม และกำรปรับพฤติกรรม
กำรผลิตและกำรบริโภคสินค้ำและกำรบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้ควำมส ำคัญแก่ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนและองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่จะน ำมำสู่กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 ผลผลิตที่ .2 .องค์ควำม รู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำย                  
ทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 
นโยบำยที่ 5 ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม                    
5.8  พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ชุมชน 
ท้องถิ่น ส่งเสริมกำรท ำวิจัยร่วมกับต่ำงประเทศ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีที่ช่วยใหเกิดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงประหยัด และ
ช่วยลดมลพิษ จัดหำบุคลำกรทำงวิทยำศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนำ
เครือข่ำยนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักวิจัยและภำคีอื่นๆ 
สนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อให้เกิดควำมมั่นคงทำงอำหำร 
รวมทั้งกำรฟื้นฟูดินและกำรป้องกันกำรชะลำ้งท ำลำยดิน ด ำเนินกำรศึกษำ 
ส ำรวจและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรใช้ทรัพยำกรธรณีอย่ำงยั่งยืน รวมถึง
กำรศึกษำและอนุรักษ์ซำกดึกด ำบรรพ ์  

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน  
แนวทำงกำรพัฒนำ (5.1) กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้ำงควำมมั่นคง             
ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(5.1.1) คุ้มครอง ป้องกัน รักษำ ฟื้นฟูพื้นที่ป่ำไม้ และเขตอนุรักษ์ โดย
อนุรักษ์พื้นท่ีเปรำะบำงที่มีควำมส ำคัญเชิงนิเวศ สร้ำงพื้นท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่ำงป่ำ วำงระบบเพื่อแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นท่ี 
ป่ำไม้ โดยให้มีกำรจัดท ำทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด 
ด ำเนินกำรพิสูจน์สิทธิ และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียจัดท ำแนวเขตพื้นที่
อนุรักษ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควบคุมกำรใช้ประโยชน์พื้นที่             
ต้นน้ ำและกำรใช้สำรเคมีกำรเกษตรในพื้นที่ต้นน้ ำอย่ำงเข้มงวด ส่งเสริม
เครือข่ำยอนุรักษ์และป้องกันกำรบุกรุกป่ำไม้ โดยภำคประชำชนและ
ชุมชน ส่งเสริมหลักกำรชุมชนอยู่ร่วมกับป่ำ กำรปลูกป่ำ 3 อย่ำง 
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ประโยชน์ 4 อย่ำง ส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน กำรฟื้นฟูและกำรปลูกป่ำ
ในรูปแบบวนเกษตร โดยให้ควำมส ำคัญกับพื้นที่ ต้นน้ ำและพื้นที่รอยต่อ
ตำมแนวเขตอนุรักษ์ รวมทั้งสนับสนุนกำรปลูกต้นไม้และกำรปลูกป่ำ
อย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะในระดับครัวเรือนและชุมชน ภำยใต้แนวคิดและ
กลไกส่งเสริมที่เหมำะสม เช่น ธนำคำรต้นไม้ หรือกำรปลูกต้นไม้ใช้หนี้ 
และให้มีกำรจัดท ำแผนส่งเสริมกำรปลูกป่ำของประเทศที่สำมำรถ
ขับเคลื่อนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
(5.1.3) ปรับปรุงกำรบริหำรจดักำรที่ดินทั้งระบบและกระจำยกำรถือครอง
ที่ดินให้เกิดควำมเป็นธรรม โดยให้มีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศและ
ทะเบียนข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชำติ แสดงกำรครอบครองใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ ในที่ดินของรัฐ ที่ดินเอกชน และที่ดินที่มี
กำรถือครองโดยไม่มีเอกสำรสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลกำรบริหำรจัดกำร
และป้องกันกำรขยำยพื้นท่ีเกษตรกรรมเข้ำไปในเขตอนุรักษ์ ก ำหนด
มำตรกำรเพื่อกระจำยกำรถือครองที่ดินให้เป็นธรรม เช่น จัดเก็บภำษี
ที่ดินในอัตรำก้ำวหน้ำ ให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกพื้นที่รกร้ำง และจัดให ้
มีระบบและองค์กรบริหำรจัดกำรที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อลด 
ควำมสูญเสียพื้นที่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรเกษตร และเป็นกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม ตลอดจน
ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรรำย
ย่อยเพื่อคุ้มครองควำมมั่นคงและฐำนกำรด ำรงชีวิตของเกษตรกรยำกจน 
ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ           
ในพื้นที่ป่ำไม้ 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
แนวทำงกำรพัฒนำ (5.1) กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้ำงควำมมั่นคง
ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(5.1.2) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ และกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนและพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร โดยสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำแผนที่แนวเขตที่ดิน            
ของรัฐและกำรใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้เกิดควำมชัดเจน 
เพื่อให้ทรำบถึงข้อเท็จจริง และสำมำรถวำงระบบกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลทรัพยำกรป่ำไม้ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ทรัพยำกร
ชำยฝั่ ง ป่ำชำยเลน แหล่งน้ ำ ที่ดิน และทรัพยำกรแร่  เผยแพร่                   
ต่อสำธำรณะอย่ำงต่อเนื่องทุกปีผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่นๆ 
ปรับปรุงระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลพื้นท่ีป่ำไม้ และกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตอนุรักษ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีอวกำศและภำพถ่ำย
ดำวเทียม ให้เป็นมำตรฐำนที่ยอมรับร่วมกัน และสำมำรถติดตำม
ตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำและกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ 
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(5.1.10) ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพ และ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม โดยจัดให้มีกำรคุ้มครองพื้นที่
อนุรักษ์และระบบนิเวศที่เปรำะบำง ซึ่งเป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพร                                  
มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่สมบูรณ์ และเป็นถิ่นที่อยู่ของพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ที่หำยำกและใกล้สูญพันธุ์ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
ท้องถิ่นโดยองค์กรชุมชน ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อกำรเข้ำถึงและ
กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรชีวภำพเพื่อกำรพึ่งตนเองและกำรสร้ำงควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำรและสุขภำพในระดับชุมชน รวมทั้งกำรสร้ำงนวัตกรรมจำก
ทรัพยำกรชีวภำพ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ภำยใต้กลไก
กำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจจำกนวัตกรรมและกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรชีวภำพอย่ำง
ยั่งยืน 

 ควำมต้องกำรของประชำชน  

 ปัญหำของสังคม  

 กำรเตือนภัยของนกัวิชำกำร  

  กฎหมำยอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) 1) พระรำชบัญญตัิเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545  
2) พระรำชบัญญตัิสวนป่ำ พ.ศ. 2535  
3) พระรำชบัญญตัิป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507  
4) พระรำชบัญญตัิป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 
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 ต้นทุนต่อหน่วย  

 ปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
อัตรำ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผล 
กำรประเมิน 

ผลผลิตท่ี 1: พื้นท่ีป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
เชิงปริมำณ 
-  พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำร
จัดกำร  

ล้ำนไร่ 73.70 73.70 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ในพื้นที่ป่ำไม้ 

ประเภทตัวช้ีวัด: ช่ือตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
อัตรำ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผล 
กำรประเมิน 

ผลผลิตท่ี 2: องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 
เชิงปริมำณ 

1.องค์ควำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไม้ เรื่อง 81 81 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

2.ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 

แห่ง 1 1 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

โครงกำรที่ 1 โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
อัตรำ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผล 
กำรประเมิน 

โครงกำรท่ี 1: โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
เชิงปริมำณ 
- จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อ
งำนรับรองกำรป่ำไม้  ระบบ 1 - 0.00 

ไม่ส ำเร็จ
ตำม

เป้ำหมำย 

โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
อัตรำ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผล 
กำรประเมิน 

โครงกำรท่ี 1: โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
เชิงปริมำณ 
- จ ำนวนเครือข่ำยป่ำไม้ 
ในกำรป้องกันกำรเกิดไฟป่ำเพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะ
ภูมิอำกำศ 

เครือข่ำย 100 100 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

 
 คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดตำมคู่มือกำร

ประกันคุณภำพและควบคุมคุณภำพ 

 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

ผก-49 

 

ประสิทธิภำพ รำยงำนผล 

 สัดส่วนเวลำที่ใช้จริงในกำรให้บริกำร
เปรียบเทียบกับระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
 

  สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน  ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำม
แผนเพิ่มขึ้น จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 1.01  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 
1) ค่ำใช้จ่ำยจริง  3,736.04 ล้ำนบำท 
2) ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 3,817.23 ล้ำนบำท 
3) คือ 1)/2)  =  3,736.04/3,817.23  
 =  0.979 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 
1) ค่ำใช้จ่ำยจริง 2,948.77 ล้ำนบำท 
2) ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 3,045.79 ล้ำนบำท 
3) คือ 1)/2)  =  2,948.77/3,045.79  
  =  0.968 
ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ           
ในพื้นที่ป่ำไม้ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำม
แผนเพิ่มขึ้น จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 1.03  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 
1) ค่ำใช้จ่ำยจริง  68.84 ล้ำนบำท 
2) ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน  68.94 ล้ำนบำท 
3) คือ 1)/2)  =  68.84/68.94 
 =  0.999 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 
1) ค่ำใช้จ่ำยจริง 47.01 ล้ำนบำท 
2) ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 48.24 ล้ำนบำท 
3) คือ 1)/2)  =  47.01/48.24  
 =  0.970 

 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยำกร  

 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำร
ให้บริกำร 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่อ               
กำรด ำเนินกิจกรรมของกรมป่ำไม้เฉลี่ยในทุกกิจกรรมตำมผลผลิต/
โครงกำร ดังนี ้
ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.54 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึง
ควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

ผก-50 

 

ประสิทธิภำพ รำยงำนผล 

ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ           
ในพื้นที่ป่ำไม้ 
คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.89 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึง
ควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.27 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึง
ควำมพึงพอใจในระดับมำก 

 
มิติประสิทธิผล 

ประสิทธิผล รำยงำนผล 

 Cost – Effectiveness  
 ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
อัตรำ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผล 
กำรประเมิน 

ผลผลิตท่ี 1: พื้นท่ีป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

เชิงปริมำณ 
1.  พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำร
จัดกำร  

ล้ำนไร่ 73.70 73.70 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

เชิงคุณภำพ 
1. พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรฟื้นฟู
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 80.00 80.00 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

เชิงเวลำ 
1. พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำร
จัดกำรตำมเวลำที่ก ำหนด 

เดือน 12 12 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

เชิงต้นทุน 
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จัดกำรพื้นที่อยู่ในวงเงินที่
ก ำหนด 

ล้ำนบำท 3,817.23 3,736.04 97.87 
ต่ ำกว่ำ

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ในพื้นที่ป่ำไม้ 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
อัตรำ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผล 
กำรประเมิน 

ผลผลิตท่ี 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นท่ีป่ำไม้ 
เชิงปริมำณ 
1. องค์ควำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำ
ไม้ 

เรื่อง 81 81 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

2. ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 

แห่ง 1 1 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

      

      

      
      
      



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

ผก-51 

 

ประสิทธิผล รำยงำนผล 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
อัตรำ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผล 
กำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
1. องค์ควำมรู้งำนวิจัยและ
ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ตำม
มำตรฐำนงำนวิจัยและ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ด้ำน 5 5 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

เชิงเวลำ 
1. พื้นที่ป่ำไม้ที่สนับสนุน
งำนวิจัยได้รับกำรบ ำรุงเป็นไป
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

เดือน 12 12 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

เชิงต้นทุน 
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ 
องค์ควำมรู้เพื่อสนับสนุนงำนวิจัย
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ในพื้นที่ป่ำไม้อยู่ในวงเงินที่
ก ำหนด 

ล้ำนบำท 68.94 68.84 99.85 
ต่ ำกว่ำ

งบประมำณ         
ที่ได้รับ 

โครงกำรที่ 1 โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
อัตรำ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผล 
กำรประเมิน 

โครงกำรท่ี 1 โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อ
งำนรับรองกำรป่ำไม้ 

ระบบ 1 - 00.00 ไม่ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

เชิงคุณภำพ 
1. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับ 
กำรบริกำรงำนรับรองกำรป่ำไม้
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 80 101.50 126.88 ส ำเร็จสูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

เชิงเวลำ 
1. ระยะเวลำควำมร่วมมือ 
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 
กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนที่ก ำหนด 

เดือน 12 12 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

เชิงต้นทุน 
1. ค่ำใช้จ่ำยควำมร่วมมือ 
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 
กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนอยู่ในวงเงินที่ก ำหนด 

ล้ำนบำท 19.30 0.90 4.66 
ต่ ำกว่ำ

งบประมำณ         
ที่ได้รับ 

 
 
 
 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

ผก-52 

 

ประสิทธิผล รำยงำนผล 

โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ประเภทตัวชี้วัด: ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
อัตรำ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผล 
กำรประเมิน 

โครงกำรท่ี 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนเครือข่ำยป่ำไม้ใน 
กำรป้องกันกำรเกิดไฟป่ำเพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะ
ภูมิอำกำศ 

เครือข่ำย 100 100 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

เชิงคุณภำพ 
1.  มีกำรน ำผลงำนวิจัยมำใช้ใน
กำรพัฒนำงำนป่ำไม้เพื่อรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะ
ภูมิอำกำศ 

ร้อยละ 80.00 80.00 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

เชิงเวลำ 
1. ระยะเวลำกำรบริหำรจัด 
กำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศที่ก ำหนด 

เดือน 12 12 100.00 
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

เชิงต้นทุน 
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศอยู่ในวงเงินที่ก ำหนด 

ล้ำนบำท 120.00 119.98 99.98 
ต่ ำกว่ำ

งบประมำณ         
ที่ได้รับ 

 

 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มี ต่อ
ผลประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่อ
ผลประโยชน์ท่ีได้จำกกิจกรรมของกรมป่ำไม้เฉลี่ยในทุกกิจกรรมตำม
ผลผลิต ดังนี ้
ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.58 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึง
ควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ           
ในพื้นที่ป่ำไม้ 
คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.93 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึง
ควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.52 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึง
ควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

ผก-53 

 

มิติผลกระทบ 

ผลกระทบ รำยงำนผล 

 กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
1) ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในกำรลดรำยจ่ำยและเพ่ิมรำยได้
ของครัวเรือน จำกกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำมประชำชน/ชุมชน
บริเวณพื้นที่ป่ำและผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจำกกิจกรรมของ
กรมป่ำไม้ในทุกกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดโอกำสในกำรลดรำยจ่ำยและ
เพิ่มรำยได้ให้แก่ประชำชนในพ้ืนท่ี 19,107.53 ล้ำนบำท/ปี 
2) ผลกระทบทำงเศรษฐกิจในกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียม              
กล้ำไม้ จำกกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำมประชำชน/ชุมชนบริเวณ
พื้นที่ป่ำและผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรแจกกล้ำไม้ให้แก่ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่ำกำรประหยัดต้นทุน
กำรเตรียมกล้ำไม้ ท้ังสิ้น 115.50 ล้ำนบำท 
ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ           
ในพื้นที่ป่ำไม้ 
1) ผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำน  
จำกกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำมประชำชน/ชุมชนบริเวณพื้นที่ป่ำและผู้
ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจำกกิจกรรมของกรมป่ำไม้ในกิจกรรมจัดท ำ
ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พบว่ำ กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพิ่ม
โอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนในพื้นที่ในรูปแบบของกำรจ้ำงงำน 
คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 2 ล้ำนบำท/ป ี 
2) ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในกำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำมประชำชน/ชุมชนบริเวณพื้นท่ีป่ำและ
ผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรแจกกล้ำ
ไม้แก่ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์
ตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 พบว่ำ ส ำนักวิจัย
และพัฒนำกำรป่ำไม้ด ำเนินกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ชนิดต่ำงๆ จ ำนวน 
370,000 บำท คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 296,000 บำท 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
1)ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในกำรประหยัดต้นทุนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรจัดกำรไฟป่ำ ส่วนควบคุมไฟป่ำ ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและ
ควบคุมไฟป่ำ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เครือข่ำยฯ ทั้งสิ้น 100 เครือข่ำย 
เครือข่ำยละ 100,000 บำท รวมเป็นเงินงบประมำณทั้งสิ้น 10 ล้ำนบำท 
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ผก-54 

 

ผลกระทบ รำยงำนผล 

 กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
ผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจระดับประเทศ ได้แก่ กำรประเมินมูลค่ำ
ป่ำไม้.ซึ่งกำรศึกษำนี้แสดงวิธีกำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้เป็น.3.กรณี 
ได้แก่ 1) กำรประเมินมูลค่ำผลก ำไรสุทธิเพิ่มอันเกิดจำกกำรป้องกัน
รักษำป่ำด้วยแบบจ ำลอง COMAP 2) กำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้ผ่ำน
ช่องทำงกำรซื้อขำยคำร์บอน .และ.3).กำรประเมินมูลค่ำทำง
เศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชน แสดงรำยละเอียดดังนี้ 
1) กำรประเมินมูลค่ำผลก ำไรสุทธิเพ่ิมอันเกิดจำกกำรป้องกัน             
รักษำป่ำด้วยแบบจ ำลอง COMAP เท่ำกับ 211,052.40 ล้ำนบำท/ป ี
2) กำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้ผ่ำนช่องทำงกำรซ้ือขำยคำร์บอน
เครดิต โดยกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิตที่เกิดจำกป่ำไม้ เท่ำกับ 
46,496.48 ล้ำนบำท 
3) กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชน เท่ำกับ 
6,625.86 ล้ำนบำท/ปี 
ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ           
ในพื้นที่ป่ำไม้ 
ผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจระดับประเทศ คือ 
1) กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์
พืชสมุนไพร เท่ำกับ 1,908.25 ล้ำนบำท/ปี 
2) กำรประเมินมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำวิจัยและมูลค่ำ
กำรใช้ประโยชน์เพ่ือกำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ กำรอบรม ดูงำนและ
จัดกิจกรรม เท่ำกับ 48.28 ล้ำนบำท/ปี 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
1) กำรประเมินมูลค่ำต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของผลกระทบ
มลพิษทำงอำกำศที่มีต่อสุขภำพของผู้ป่วยโรคระบบทำงเดิน
หำยใจ  ประมำณค่ำได้จำกกำรด ำเนินกิจกรรมของกรมป่ำไม้ ในปี 
พ.ศ. 2557 มีมูลค่ำเท่ำกับ 66,316.03 ล้ำนบำท  

 กำรประเมินผลกระทบต่อกำรเมือง  
 กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

กำรประเมินมูลค่ำป่ำไม้ยังคงมีอีกหลำกหลำยประเด็นที่ไม่สำมำรถ
กระท ำได้ เนื่องด้วยข้อจ ำกัดทำงด้ำนข้อมูลและแบบจ ำลอง เช่น 
คุณค่ำในกำรฟอกอำกำศเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น คุณค่ำในกำรฟอกน้ ำ
ให้สะอำด กำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน มูลค่ำเผื่อจะใช้
ประโยชน์ในอนำคต มูลค่ำกำรคงอยู่ และคุณค่ำทำงจิตใจในกำรเป็น
แหล่งทรัพยำกรธรรมชำติแก่ลูกหลำน เป็นต้น 

 กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ผก-55 

 

ผลกระทบ รำยงำนผล 

ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ           
ในพื้นที่ป่ำไม้  
ผลจำกกำรด ำเนินกิจกรรมตำมผลผลิตที่ 2 ในข้อเท็จจริงแล้วสร้ำงมูลค่ำ
อย่ำงมหำศำลและไม่สำมำรถประเมินค่ำได้ให้แก่ประเทศ อำทิ                  
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ กำรเป็นฐำนข้อมูล                   
เพื่อกำรต่อยอดและพัฒนำด้ำนอื่นๆ เช่น อุตสำหกรรม และอำหำร     
ด้ำนมูลค่ำขององค์ควำมรู้ และประโยชน์จำกกิจกรรมวิจัยต่ำงๆ เช่น 
กำรวิจัยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศภำคป่ำไม้ กำรวิจัยและ
พัฒนำกำรใช้ประโยชน์ไม้สวนป่ำเชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม และ             
กำรวิจัยและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ไม้และผลผลิตป่ำไม้ 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
กำรสร้ำงมูลค่ำมหำศำลและหำกแต่ประเมินค่ำได้ยำกให้แก่ประเทศ 
อำทิ กำรลดผลกระทบด้ำนสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทำงเดิน
หำยใจ และด้ำนกำรสร้ำงควำมสมบูรณ์และลดผลกระทบท่ีจะเกิดแก่
ระบบนิเวศ โดยเฉพำะพืชและสัตว์ป่ำ 

 Benefit – Cost Ratio ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
จำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน (Economic Benefit-Cost 
Ratio) ซึ่งค ำนวณจำกผลประโยชน์และต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์.พบว่ำ.1) 
กำรประเมินมูลค่ำผลก ำไรสุทธิเพิ่มอันเกิดจำกกำรป้องกันรักษำป่ำด้วย
แบบจ ำลอง COMAP.ค่ำ.Economic.Benefit-Cost.Ratio.เท่ำกับ.61.85.
หมำยควำมว่ำผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่ำต้นทุน.61.85.เท่ำ.2).กรณี 
กำรประเมินค่ำป่ำไม้ผ่ำนช่องทำงกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิต.ค่ำ.
Economic..Benefit-Cost.Ratio.เท่ำกับ.17.73 หมำยควำมว่ำผลตอบแทน
ที่ได้รับจะสูงกว่ำต้นทุนมำกถึง.17.73.เท่ำ 3) กรณีกำรประเมินมูลค่ำทำง
เศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชน ค่ำ Economic Benefit-Cost Ratio.เท่ำกับ 
7.04 หมำยควำมว่ำ ผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่ำต้นทุน.7.04.เท่ำ.และ
หำกพิจำรณำผลประโยชน์ทำงเศรษฐศำสตร์รวมในทุกกรณี.จะสำมำรถ
ค ำนวณค่ำ.Economic.Benefit-Cost.Ratio.ได้สูงมำกถึง 76.10 ซึ่ ง
หมำยควำมว่ำ ผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่ำต้นทุนมำกถึง 76.10 เท่ำ 
ผลผลิตที่ 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ           
ในพื้นที่ป่ำไม้ 
จำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน.(Economic. Benefit-Cost 
Ratio) ซึ่งค ำนวณจำกผลประโยชน์และต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์.พบว่ำ.                 
1) กรณีมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร 
ค่ำ.Economic.Benefit-Cost.Ratio.เท่ำกับ.28.10.หมำยควำมว่ำ
ผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่ำต้นทุน 28.10 เท่ำ 2) กรณีมูลค่ำกำรใช้
ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำวิจัย.ค่ำ.Economic.Benefit-Cost.Ratio 
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ผก-56 

 

ผลกระทบ รำยงำนผล 

เท่ำกับ 0.75 หมำยควำมว่ำผลตอบแทนที่ได้รับจะต่ ำกว่ำต้นทุน 0.25 เท่ำ 
และหำกพิจำรณำผลประโยชน์ทำงเศรษฐศำสตร์รวมในทุกกรณีจะสำมำรถ
ค ำนวณค่ำ Economic Benefit-Cost Ratio ได้สูงมำกถึง 28.81 ซึ่ง
หมำยควำมว่ำ ผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่ำต้นทุนมำกถึง 28.81 เท่ำ 
โครงกำรที่  2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
จำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน.(Economic.Benefit-
Cost.Ratio) ซึ่งค ำนวณจำกผลประโยชน์และต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์.
พบว่ ำ.มูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของผลประโยชน์ด้ ำนเศรษฐกิจ
ระดับประเทศจำกโครงกำรที.่2.ค่ำ.Economic.Benefit-Cost.Ratio.สูงมำก
ถึง 554.58 หมำยควำมว่ำผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่ำต้นทุน 554.58 เท่ำ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็น 

  ขยำยภำรกจิ 
 ปรับปรุงภำรกิจ 
 คงสภำพภำรกิจ 
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 จ้ำงเหมำเอกชน 
 สนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชน 
 อื่นๆ 

ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนที่ป่ำได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
-  กำรวัดประสิทธิภำพ  
 (1)  ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 พิจำรณำกำรประเมินผลในระดับผลผลิตตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 1 ล่ำสุด
เปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์กรมป่ำไม้ใน 4 มิติ ตำมผลกำรประเมิน พบว่ำ ผลผลิตที่ 1 
ได้คะแนนด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เท่ำกับ 2.75 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม 3.00  
 (2) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน  
  พิจำรณำสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน
สะท้อนถึงประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ผลผลิตที่ 1 ในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเพิ่มขึ้น จำกปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2556 โดยมีค่ำเข้ำใกล้ 1 มำกกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 แสดงถึง ประสิทธิภำพ
ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณสูงขึ้น 
 (3)  ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำรให้บริกำร (Process)  
  พิจำรณำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำรให้บริกำร (Process) 
จำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 1 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.52 คะแนน ซึ่งอยู่
ในช่วง 3.51-4.00 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึง ควำมพึงพอใจในระดับ “มำกที่สุด”  
- กำรวัดประสิทธิผล  
 (1) ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย ตำมเป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน (ผลลัพธ์)  
  พิจำรณำผลกำรประเมินในค ำถำมข้อ จ-1 ซึ่งพิจำรณำเปรียบเทียบตัวช้ีวัด
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ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็น 

ตำมแผนกลยุทธ์กรมป่ำไม้กับตัวช้ีวัดผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 1 ผลปรำกฏว่ำ 
ผลลัพธ์ใกล้เคียงเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 25.00 
 (2)  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร 
(ผลผลิต: Product)  
  พิจำรณำระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้
บริกำร.(ผลผลิต:.Product).จำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ .1.ซึ่งได้คะแนน
เฉลี่ย เท่ำกับ 3.57 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึง ควำมพึงพอใจในระดับ 
“มำกที่สุด”  
- กำรวัดผลกระทบ  
 (1) กำรประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน Economics Benefit-Cost Ratio 
  1)  กรณีกำรประเมินมูลค่ำผลก ำไรสุทธิเพิ่มอันเกิดจำกกำรป้องกันรักษำป่ำ
ด้วยแบบจ ำลอง COMAP ค่ำ Economic Benefit-Cost Ratio เท่ำกับ 61.85  
  2)  กรณีกำรประเมินค่ ำป่ำไม้ผ่ ำนช่องทำงกำรซื้ อขำยคำร์บอน ค่ ำ 
Economic Benefit-Cost Ratio เท่ำกับ 17.73  
  3)  กรณีกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของป่ำชุมชน Economic 
Benefit-Cost Ratio เท่ำกับ 7.04  
  4) ผลประโยชน์ทำงเศรษฐศำสตร์รวมในทุกกรณีจะสำมำรถค ำนวณค่ำ 
Economic Benefit-Cost Ratio ได้สูงมำกถึง 76.10 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ
เป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำ ส่งผลให้กำรประเมินผลกระทบของผลผลิตที่ 1 เท่ำกับ 1.00 
คะแนน จำกคะแนนเต็ม 1.00 และสรุปได้ว่ำ หำกพิจำรณำผลประโยชน์ และต้นทุน
ที่ เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนของผลผลิตที่  1 พื้นที่ป่ำไม้ ได้รับ 
กำรบริหำรจัดกำรของกรมป่ำไม้ ในมุมมองที่รอบด้ำนท้ังทำงตรงและทำงอ้อม ท้ังใน
เชิงเศรษฐกิจและเชิงคุณค่ำ ผลกระทบระดับชุมชนและระดบัประเทศ กำรสนับสนุน
งบประมำณของภำครัฐแก่กรมป่ำไม้ถือเป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำอย่ำงยิ่ง 
 

ผลผลิตท่ี 2 องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 
-  กำรวัดประสิทธิภำพ  
 (1)  ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
  พิจำรณำกำรประเมินผลในระดับผลผลิตตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 2 ล่ำสุด
เปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์กรมป่ำไม้ใน 4 มิติ ตำมผลกำรประเมิน ข้อ จ-2 พบว่ำ 
ผลผลิตที่ 1 ได้คะแนนด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เท่ำกับ 
2.75 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 3.00 
 (2) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน  
  พิจำรณำสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำม
แผนสะท้อนถึงประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ผลผลิตที่ 2 ในปีงบประมำณ 
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พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเพิ่มขึ้น จำกปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2556 โดยมีค่ำเข้ำใกล้ 1 มำกกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 แสดงถึง 
ประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ำยงบประมำณสูงขึ้น 
 (3)  ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำรให้บริกำร (Process)  
  พิจำรณำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำรให้บริกำร (Process) 
จำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 2 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.89 คะแนน  
ซึ่งอยู่ในช่วง 3.51-4.00 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึง ควำมพึงพอใจในระดับ 
“มำกที่สุด”  
- กำรวัดประสิทธิผล  
 (1) ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย ตำมเป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน (ผลลัพธ์)  
  พิจำรณำผลกำรประเมินในค ำถำมข้อ จ-1 ซึ่งพิจำรณำเปรียบเทียบตัวช้ีวัด
ตำมแผนกลยุทธ์กรมป่ำไม้กับตัวช้ีวัดผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ของผลผลิตที่ 2 ผลปรำกฏว่ำ 
ผลลัพธ์สูงกว่ำหรือเท่ำกับเป้ำหมำย 
 (2)  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร 
(ผลผลิต: Product)  
  พิจำรณำระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้
บริกำร (ผลผลิต: Product) จำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 2 ซึ่งได้คะแนน
เฉลี่ย เท่ำกับ 3.93 คะแนน อยู่ในช่วง 3.51-4.00 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึง 
ควำมพึงพอใจในระดับ “มำกที่สุด”      
- กำรวัดผลกระทบ  
 (1) กำรประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน Economics Benefit-Cost Ratio 
  1) กรณีมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของศักยภำพกำรใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร 
ค่ำ Economic Benefit-Cost Ratio เท่ำกับ 28.10  
  2) กรณีมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำวิจัย ค่ำ Economic 
Benefit-Cost Ratio เท่ำกับ 0.75    
  3) ผลประโยชน์ทำงเศรษฐศำสตร์รวมในทุกกรณีจะสำมำรถค ำนวณค่ำ 
Economic.Benefit-Cost.Ratio.ได้ .28 .81 .ซึ่ งมีค่ ำมำกกว่ ำ .1 .แสดงว่ ำ เป็น 
กำรลงทุนที่คุ้มค่ำ ส่งผลให้กำรประเมินผลกระทบของผลผลิตที่ 2 เท่ำกับ 1.00 
คะแนน จำกคะแนนเต็ม 1.00 และสรุปได้ว่ำ หำกพิจำรณำผลประโยชน์ และต้นทุน
ที่ เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนของผลผลิตที่  2 พื้นที่ป่ำไม้ได้รับ 
กำรบริหำรจัดกำรของกรมป่ำไม้ ในมุมมองที่รอบด้ำนท้ังทำงตรงและทำงอ้อม ท้ังใน
เชิงเศรษฐกิจและเชิงคุณค่ำ ผลกระทบระดับชุมชนและระดบัประเทศ กำรสนับสนุน
งบประมำณของภำครัฐแก่กรมป่ำไม้ถือเป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำอย่ำงยิ่ง 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
-  กำรวัดประสิทธิภำพ  
 (1)  ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

ผก-59 

 

ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็น 

  พิจำรณำกำรประเมินผลในระดับผลผลิตตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ของโครงกำรที่ 2 ล่ำสุด
เปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์กรมป่ำไม้ใน 4 มิติ ตำมผลกำรประเมิน พบว่ำ โครงกำรที่ 2 
ได้คะแนนด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เท่ำกับ 2.75 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม 3.00  
 (2)  ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำรให้บริกำร (Process)  
  พิจำรณำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำรให้บริกำร (Process) 
จำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ 2 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.27 คะแนน 
2.51-3.50 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึง ควำมพึงพอใจในระดับ “มำก”  
- กำรวัดประสิทธิผล  
 (1) ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย ตำมเป้ำหมำย 
กำรให้บริกำรหน่วยงำน (ผลลัพธ์)  
  โครงกำรที่ 2 ไม่ปรำกฏตัวช้ีวัด ตำมแผนกลยุทธ์กรมป่ำไม้ (พ.ศ. 2555-2558) 
เนื่องจำก เป็นโครงกำรเฉพำะกิจที่เกิดขึ้นตำมยุทธศำสตร์ประเทศ จึงไม่สำมำรถแสดง
ควำมก้ำวหน้ำโดยกำรเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้ำหมำยผลลัพธ์ระยะยำวตำม
ตัวช้ีวัดที่ก ำหนดไว้ได้  
 (2)  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร 
(ผลผลิต: Product)  
  พิจำรณำระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้
บริกำร (ผลผลิต: Product) จำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรที่ 2 ซึ่งได้คะแนน
เฉลี่ย เท่ำกับ 3.52 คะแนน อยู่ในช่วง 3.51-4.00 จำกคะแนนเต็ม 4.00 แสดงถึง 
ควำมพึงพอใจในระดับ “มำกที่สุด”      
- กำรวัดผลกระทบ  
 (1) กำรประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน Economics Benefit-Cost Ratio 
 1) กรณีกำรประเมินต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของผลกระทบมลพิษทำง
อำกำศที่มีต่อสุขภำพของผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ ค่ำ Economic Benefit-
Cost Ratio เท่ำกับ 554.58 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ 1 แสดงว่ำเป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำ และ
สรุปได้ว่ำ หำกพิจำรณำผลประโยชน์ และต้นทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำนของโครงกำรที่ 2 ในมุมมองที่รอบด้ำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและเชิงคุณค่ำ ผลกระทบระดับชุมชนและระดับประเทศ กำรสนับสนุน
งบประมำณของภำครัฐแก่กรมป่ำไม้ถือเป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำอย่ำงยิ่ง 
 ทั้งนี้ .ผลผลิต.“พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร”.และ.“องค์ควำมรู้และ
ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม”้ และโครงกำร “กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ”  
ยังส่งผลกระทบต่อ ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกระทรวง ในด้ำนต่ำงๆ 
มำกมำย อำทิ กำรลดรำยจ่ำยของครัวเรือนจำกกำรใช้ประโยชน์ผลผลิตป่ำไม้  
กำรประหยัดต้นทุนกำรเตรียมกล้ำไม้ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยไฟป่ำ และ
ชุมชนได้รับประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำน ดังนั้น กรมป่ำไม้ควรด ำเนินกำรขยำยภำรกิจ โดย



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติในการปฏิบัตภิารกจิ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

ผก-60 

 

ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็น 

ขยำยกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของกรมป่ำไม้ พร้อมทั้ง สนับสนุนงบประมำณ 
ในกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมรู้ให้แก่เยำวชน เพื่อปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรตระหนัก และรู้
คุณค่ำของป่ำไม้ และควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องรักษำสมดุลของสิ่งแวดล้อม นอกจำกนั้น  
ควรสนับสนุนกำรสื่อสำรข้อมูลเชิงประจักษ์ในเรื่องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพต่อ
สำธำรณชน ทั้งนี้ กรมป่ำไม้ควรพิจำรณำด ำเนินกิจกรรมโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรมีส่วนร่วม และเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองของประชำชนโดยรอบ
พื้นที่ป่ำ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของกรมป่ำไม้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ลดปัญหำควำมขำดแคลนปัจจัยน ำเข้ำ พร้อมทั้งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร 
ของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงครบถ้วน 

 



 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามผู้ให้บริการ: บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-2       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 1 ปอ้งกันรักษาป่า 

     

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ:  บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม ้
 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-3  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลติที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจดัการ  
กิจกรรมหลกัที่ 1 ป้องกันรักษาป่า 

 กิจกรรมย่อยที่ 1 ดูแลรักษาและจดัเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน 
 กิจกรรมย่อยที่ 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
 กิจกรรมย่อยที่ 3 ด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง 
 กิจกรรมย่อยที่ 4 ราษฎรอาสาสมคัรพิทักษ์ป่า 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวนิ 
1.1 การดูแลรักษาไม้ของกลางคดีป่าสาละวินซึ่งเป็นพยานหลักฐานส าคญัของคดี 
ช่วยให้ไม้อยู่ในสภาพเดิมและช่วยรักษาเนื้อไมไ้ม่ใหผุ้พังแตกร้าว 

     

1.2 การดูแลรักษาไม้ของกลางป่าคดีปา่สาละวินช่วยป้องกันอัคคีภัยซึ่งอาจจะเกดิ
กับไม้ของกลางป่าสาละวิน 

     

1.3 การดูแลรักษาไม้ของกลางป่าคดีปา่สาละวินช่วยป้องกันไม้สญูหาย      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2.1 การสร้างความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ                
ทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ ช่วยไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงไปจากเดิมและช่วยหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-4       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
2.2  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

     

2.3  การสร้างจิตส านึกร่วมของราษฎรในพื้นที่ช่วยท าให้เกิดความรักป่า ความหวงแหนป่า 
และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของป่า 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง 
3.1 กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางช่วยให้หน่วยงานของกรมป่าไมไ้ด้ดูแล
ไม้ของกลางให้ปลอดภัยและมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3.2 กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางช่วยอ านวยความสะดวกในการขนย้าย
ไม้ของกลางมาเก็บรักษา 

     

3.3 กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางช่วยในการติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

     

3.4 กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางช่วยรักษาคุณภาพและราคาของไม้
ไม่ให้เสื่อมคณุภาพอย่างรวดเร็วตามฤดูกาล 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
4.1 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยสนองพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

     

4.2 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยในการจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกัน
รักษาป่า โดยสรา้งการมสี่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและดแูลรักษาป่า 
ในท้องถิ่นของตนเอง 

     

4.3 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยให้ราษฎรในพื้นที่เกิดจิตส านึกร่วมกัน
ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม ้

     

4.4 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยสนับสนุนการเกิดพลังมวลชน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่ไม ้

     

4.5 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยหยุดยั้งการท าลายป่า และหยุดยั้ง
ขบวนการลักลอบท าลายทรัพยากรป่าไม ้

     

4.6 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยให้เกิดความรักและความสามัคคีในชุมชน      
4.7 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยให้ราษฎรเข้าใจถึงปัญหาผลกระทบ 
ของการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และความจ าเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

     

4.8 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยให้ราษฎรมีทัศนคติที่ดตี่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-5  

ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร (ตัวท่านเอง) 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
กระบวนการด าเนินงาน (Process) (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่านเกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวนิ 
1.1  การดูแลรักษาไม้ของกลางป่าสาละวิน      
1.2  การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2.1 การจัดท าแผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานส่วนภูมภิาค 

     

2.2  การลาดตระเวนตรวจสภาพป่า ปอ้งกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม ้

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-6       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
2.3 การปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสบืสวนด าเนินคดี 
และกระบวนการที่เกีย่วข้องกับผู้กระท าผดิ ประสาน ตดิตามสถานการณเ์พื่อ
หยุดยั้งการท าลายป่า 

     

2.4 การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนหรือ
ราษฎรในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเน้นการเข้ามี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาต ิ

     

2.5  การศึกษา วิเคราะห์และก าหนดยทุธศาสตรเ์พื่อการป้องกันรักษาป่า และ 
การปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

     

2.6  การตรวจปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ทุกฉบบั พร้อมทั้ง
สืบสวนเสาะหาเบาะแสและการข่าว และสนับสนุนหรือร่วมการปฏบิัติงานแก่
หน่วยงานภาคสนามและปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

     

2.7 การจัดซื้อรถบรรทุก ดเีซล ขนาด 1 ตัน (CAP)      
2.8 การจัดซื้อเครื่องมือหาพิกัดดาวเทยีม (GPS)      
2.9 การจัดซื้อวิทยตุิดรถยนต์ขนาด 25 วัตต์      
2.10 การจัดซื้อวิทยุมือถือ ขนาด 5 วัตต์      
2.11 การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารส านักงาน      
2.12 การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพ้ืนที่      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง 
3.1 การประสานความร่วมมือให้การสนับสนุนหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการจัดการ
ไม้ของกลางอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3.2 การจัดเก็บไม้ของกลางให้อยู่ในสถานท่ีปลอดภัย      
3.3 การบ ารุงดูแลรักษาไม้ของกลาง      
3.4 การจ้างเฝ้ารักษาไม้ของกลางในกรณีจ าเป็น      
3.5 การตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนท่ี      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
4.1 การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เพื่อ
จัดตั้งเครือข่ายและการมสี่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 

     

4.2 การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)      
4.3 การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร 
ในการป้องกันรักษาป่า” 

     

 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-7  

ผลผลิต (Product) (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่านเกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด. 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวนิ 
1.1 ไม้ของกลางคดีป่าสาละวินซึ่งเป็นพยานหลักฐานส าคัญของคดไีดร้ับการดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพเดิมและเนื้อไม้ไม่ใหผุ้พังแตกร้าว 

     

1.2 การป้องกันอัคคีภัยซึ่งอาจจะเกิดกบัไม้ของกลางป่าสาละวิน      
1.3 ไม้ของกลางป่าคดีปา่สาละวินไม่สญูหาย      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2.1 กรมป่าไม้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกภาคส่วนในการหยุดยั้ง             
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไม้ไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงไปจากเดิมและช่วยหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม ้

     

2.2 ประชาชนไดร้ับประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยการปอ้งกัน 
ปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

     

2.3 ราษฎรในพื้นที่มีจติส านึกร่วม เกิดความรักป่า ความหวงแหนป่า และ 
มีความรูส้ึกเป็นเจ้าของป่า 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง 
3.1 หน่วยงานของกรมป่าไมไ้ดดู้แลไมข้องกลางให้ปลอดภัยและมีการจดัการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     

3.2 การขนย้ายไม้ของกลางมาเกบ็รักษาเป็นไปอย่างสะดวก      
3.3 การติดตามตรวจสอบการด าเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว      
3.4 คุณภาพและราคาของไมไ้ม่เสื่อมคณุภาพอย่างรวดเร็วตามฤดูกาล      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
4.1 การสนองพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

     

4.2 เกิดเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาป่าในท้องถิ่นของตนเอง 

     

4.3 ราษฎรในพื้นที่เกิดจิตส านึกร่วมกนัในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม ้      
4.4 การเกิดพลังมวลชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้      
4.5 การหยุดยั้งการท าลายป่า และหยดุยั้งขบวนการลักลอบท าลายทรัพยากรป่าไม้      
4.6 เกิดความรักและความสามัคคีในชุมชน      
4.7 ราษฎรเข้าใจถึงปัญหาผลกระทบของการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และ 
ความจ าเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

     

4.8 ราษฎรมีทัศนคติที่ดตี่อเจ้าหนา้ที่ของรัฐ และร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่านมีความพึงพอใจต่อแต่ละมิติของการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1. มิติจุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
1.1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ กับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้ 

     

1.2 การก าหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดท างบประมาณ      
1.3 การพิจารณาความซ้ าซ้อนของผลผลิต/โครงการ      
2. มิติการวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การพิจารณาความเช่ือมโยงและการถ่ายทอดภารกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ มายังผลผลิต/โครงการ 

     

2.2  การก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดระยะยาว      
2.3  การก าหนดแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุง      
2.4  การทบทวนกลยุทธ์      
3. มิติความเชื่อมโยงงบประมาณ   
3.1  การก าหนดเป้าหมายผลผลิต      
3.2  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการกับการใช้งบประมาณ      
3.3  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
3.4  การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน      
4. มิติการบริหารจัดการ 
4.1  การจัดท า/บริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
4.2  การจัดท าระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับ      
4.3  การประเมินผู้รับผิดชอบผลผลิต      
5. มิติการประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
5.1  การประเมินผลในระดับผลผลิต      
5.2  การประเมินผลในระดับผลลัพธ์      
5.3  การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม      
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์  
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน  
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหวา่งหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................  
 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 2 จดัการที่ดินป่าไม ้

 

   

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ:  บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม ้
 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง  ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-13  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลติที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจดัการ  
กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดการที่ดินป่าไม้ 

 กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดการที่ดินป่าไม้  
 กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 กิจกรรมย่อยที่ 3 ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปญัหาพื้นท่ีปลูกฝิน่อย่างยั่งยืน 
 กิจกรรมย่อยที่ 4 ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม ้

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดการที่ดินป่าไม้  
1.1 กิจกรรมจดัการทีด่ินป่าไม้ช่วยลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ที่ดินและป่าไมร้ะหว่างรัฐกับราษฎร 

     

1.2 ช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองที่ดินปา่สงวนแห่งชาติให้สามารถอยู่อาศยั/ท ากิน 
ได้อย่างถูกต้อง เป็นหลักแหล่งเหมาะสม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
2.1  กิจกรรมช่วยให้ปา่สงวนแห่งชาตมิีแนวเขตในภูมิประเทศจริงอยา่งชัดเจนทั่วประเทศ       
2.2 กิจกรรมช่วยให้ทราบแนวเขตและมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของราษฎรในท้องถิ่น 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 
3.1 กิจกรรมช่วยลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระหว่างรัฐกับราษฎร 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
3.2 กิจกรรมช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติให้สามารถอยู่อาศัย/
ท ากินได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
4.1 กิจกรรมช่วยในการส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน 

     

4.2 กิจกรรมช่วยในการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้
ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ 

     

4.3 กิจกรรมช่วยในการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ส าหรับรับรองและสนับสนุนต่อ
การด าเนินการจัดการป่าไม้ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

     

4.4 กิจกรรมช่วยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอ้างสิทธิครอบครองในท่ีดินป่าไม้      
 
ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร (ตัวท่านเอง) 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
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กระบวนการด าเนินงาน (Process)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดการที่ดินป่าไม้ 
1.1  การส ารวจและวางแผนก าหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้      
1.2  การส ารวจ-รังวัดแปลงท่ีดิน      
1.3  การตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธ์ิ      
1.4  การจัดท าขอบเขตให้ชัดเจน      
1.5  การออกหนังสืออนุญาต สทก.      
1.6  การอ านวยการส านักงานและค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการติดตามผล                  
การปฏิบัติงานและปฏิบัติงานและปฏิบัติงานภาคสนาม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
2.1  การส ารวจก าหนดแนวเขตให้ถูกต้องตามสภาพภูมิประเทศ      
2.2  การท าเครื่องหมายแสดงแนวเขตโดยการฝังหลักเขต คสล.       
2.3 การอ านวยการส านักงานและค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการติดตามผลปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงานภาคสนาม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 
3.1 การจัดการที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
4.1 การส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้      
 
ผลผลิต (Product)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดการที่ดินป่าไม้ 
1.1 ความขัดแย้งระหว่างรัฐกบัราษฎรในการใช้ประโยชนท์รัพยากรที่ดนิและป่าไมล้ดลง      
1.2  ราษฎรไดร้ับความช่วยเหลือในการถือครองท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติสามารถอยู่
อาศัย/ท ากินได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
2.1   ป่าสงวนแห่งชาติมีแนวเขตทีชั่ดเจนในภูมิประเทศจริงทั่วประเทศ      
2.2 ราษฎรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือและมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 
3.1 ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎร
ลดลง 

     

3.2 ราษฎรที่ถือครองที่ดินป่าสงวนแหง่ชาติสามารถอยู่อาศัย/ท ากินอย่างถูกต้อง
เป็นหลักแหล่งเหมาะสม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
4.1 การส ารวจและวิเคราะหส์ถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน      
4.2 การประเมินและตดิตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
และภาพถ่ายทางอากาศ 

     

4.3 การจัดท าฐานข้อมลูพื้นที่ป่าไม้ส าหรับรับรองและสนับสนุนต่อการด าเนินการ
จัดการป่าไม้ของประเทศไทยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

     

4.4 เกิดการแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกับการอา้งสิทธิครอบครองในท่ีดินป่าไม ้      
 

การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่านมีความพึงพอใจต่อแต่ละมิติของการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1. มิติจุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
1.1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ กับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้ 

     

1.2 การก าหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดท างบประมาณ      
1.3 การพิจารณาความซ้ าซ้อนของผลผลิต/โครงการ      
2. มิติการวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การพิจารณาความเช่ือมโยงและการถ่ายทอดภารกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ มายังผลผลิต/โครงการ 

     

2.2  การก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดระยะยาว      
2.3  การก าหนดแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุง      
2.4  การทบทวนกลยุทธ์      
3. มิติความเชื่อมโยงงบประมาณ   
3.1  การก าหนดเป้าหมายผลผลิต      
3.2  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการกับการใช้งบประมาณ      
3.3  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
3.4  การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
4. มิติการบริหารจัดการ 
4.1  การจัดท า/บริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
4.2  การจัดท าระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับ      
4.3  การประเมินผู้รับผิดชอบผลผลิต      
5. มิติการประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
5.1  การประเมินผลในระดับผลผลิต      
5.2  การประเมินผลในระดับผลลัพธ์      
5.3  การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม      
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์  
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
3.1 โปรดระบปุัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภยัคุกคามของหน่วยงาน  
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามทีพ่บ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบจุุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................  
 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 3 ปลูกฟื้นฟูป่าในพ้ืนที่ป่าเอกสารสิทธิ์ 

 

     

 

 

 

 

 

 
แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ:  บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม ้
 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลติที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจดัการ  
กิจกรรมหลกัที่ 3 ปลูกฟื้นฟูป่าในพ้ืนท่ีป่าเอกสารสิทธ์ิ 

 กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการส่งเสรมิปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.1 โครงการฯ ช่วยเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ ส าหรับผลิตไม้เพื่อการใช้สอย 
ให้เพียงพอภายในประเทศ และสรา้งรายได้จากการขายผลผลิตไม้ใหก้ับเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการในอนาคต 

     

1.2 โครงการฯ ช่วยสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น      
1.3 โครงการฯ ช่วยเพิ่มจ านวนต้นไม้ทีจ่ะดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยสร้าง
สมดลุทางธรรมชาต ิ

     

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร (ตัวท่านเอง) 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
กระบวนการด าเนินงาน (Process)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.1  การประชาสัมพันธ์จัดท าทะเบียนเกษตรกร      
1.2  การจัดตั้งกลุ่มและแนะน าทางด้านวิชาการ      
1.3  การจัดเตรียมกล้าไม้ และสนับสนุนกล้าไม้      
1.4  การสนับสนุนการปลูกป่า ปี 2557 (ปลูกปีที่ 1) ไร่ละ 1,500 บาท      
1.5  การติดตามผลการด าเนินโครงการ      
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ผลผลิต (Product)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.1 พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ ส าหรับผลิตไม้เพื่อการใช้สอยให้เพียงพอภายในประเทศ และ
สร้างรายได้จากการขายผลผลิตไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอนาคตเพิ่มขึ้น 

     

1.2 เกิดการสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น      
1.3 จ านวนต้นไม้ที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยสร้างสมดุลทางธรรมชาติ      
 

การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่านมีความพึงพอใจต่อแต่ละมิติของการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1. มิติจุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
1.1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ กับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้ 

     

1.2 การก าหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดท างบประมาณ      
1.3 การพิจารณาความซ้ าซ้อนของผลผลิต/โครงการ      
2. มิติการวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การพิจารณาความเช่ือมโยงและการถ่ายทอดภารกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ มายังผลผลิต/โครงการ 

     

2.2  การก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดระยะยาว      
2.3  การก าหนดแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุง      
2.4  การทบทวนกลยุทธ์      
3. มิติความเชื่อมโยงงบประมาณ   
3.1  การก าหนดเป้าหมายผลผลิต      
3.2  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการกับการใช้งบประมาณ      
3.3  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
3.4  การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน      
4. มิติการบริหารจัดการ 
4.1  การจัดท า/บริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
4.2  การจัดท าระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับ      
4.3  การประเมินผู้รับผิดชอบผลผลิต      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
5. มิติการประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
5.1  การประเมินผลในระดับผลผลิต      
5.2  การประเมินผลในระดับผลลัพธ์      
5.3  การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม      
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์  
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
3.1 โปรดระบปุัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภยัคุกคามของหน่วยงาน  
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
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 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบจุุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
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โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 4 ฟื้นฟปู่าไม้ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ:  บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม ้
 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลิตท่ี 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจดัการ  

กิจกรรมหลักท่ี 4 ฟื้นฟปู่าไม ้
 กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
 กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามมาตรา 25 พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นท่ี

ที่บุกรุก 
 กิจกรรมย่อยที่ 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
 กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน 
 กิจกรรมย่อยที่ 5 เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
 กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
 กิจกรรมย่อยที่ 7 ส่งเสรมิอาชีพด้านป่าไม ้
 กิจกรรมย่อยที่ 8 ดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 
 กิจกรรมย่อยที่ 9 เสริมสรา้งความเข้มแข็งของสหกรณส์วนป่าภาคเอกชน 
 กิจกรรมย่อยที่ 10 โครงการค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากที่สุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
1.1  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินเป็นการร่วมฉลองใน
วโรกาสเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 76 พรรษา 12 สงิหาคม 2551 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
1.2  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินช่วยฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิและพื้นที่ขยายผล 

     

1.3  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตโลกร้อน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.1 โครงการฯ ช่วยฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าท่ีเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกให้กลับคืนความสมบูรณ์      
2.2 โครงการฯ ช่วยป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าแปลงเดิมซ้ าอีก      
2.3 โครงการฯ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
3.1  การบ ารุงรักษาสวนป่าเดิมช่วยฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพที่สมบูรณ์      
3.2  กิจกรรมฯ ช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ มจีิตส านึก
และมสี่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพปา่และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

     

3.3  กิจกรรมฯ ช่วยสร้างงานและกระจายรายไดล้งสู่ท้องถิ่น      
3.4 กิจกรรมฯ ช่วยป้องกันปญัหาการบุกรุกแผ้วถางป่า จับจองพื้นที่ท ากินในป่าเสื่อมโทรม
ของราษฎรในพื้นที ่

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
4.1  โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีราชาภิเษก 60 ปี ในปี พ.ศ. 2553 และ
พระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในปี พ.ศ. 2556 และเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างจริงจัง 

     

4.2 โครงการฟื้นฟสูภาพป่าเพื่อแก้ไขปญัหาสภาวะโลกร้อนช่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม
และถูกบุกรุกท าลายให้กลับคืนความสมบรูณ์และพัฒนาสภาพแวดลอ้มให้ดีขึ้น 
รวมทั้งช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในปัจจบุัน 

     

4.3 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนช่วยส่งเสริมการม ี
ส่วนร่วมของประชาขนในการอนุรกัษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม ้

     

4.4 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของราษฎรให้มีรายได้จากการรับจ้างปลูกและบ ารุงป่า และป้องกันการบุกรุกท าลายป่า 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 เพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
5.1  กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ช่วยฟื้นฟพูื้นที่ป่าไม้ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาต ิ

     

5.2  กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการผลิตกล้าไม้
ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการต่างๆ และความต้องการ 
ของประชาชนอย่างเพียงพอ 

     

5.3  กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ช่วยส่งเสรมิ เผยแพร ่ฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลย ี
ด้านการเพาะช ากล้าไม้และการปลูกป่า 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
6.1  กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่าช่วยส่งเสริม.และสนับสนุนการผลิตไม้ให้
เพียงพอต่อความต้องการไม้เพื่อใช้สอยภายในประเทศ 

     

6.2  กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่าช่วยสนับสนุนให้มีการปลูกสร้าง            
สวนป่าเพื่อเป็นอาชีพท่ีมั่นคง 

     

6.3  กิจกรรมพัฒนาและจดัการผลผลติสวนป่าช่วยสนับสนุนด้านวิชาการ  
ในด้านการผลิต การจัดการ และใช้ประโยชน์จากสวนป่า 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ 
7.1  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ชว่ยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจตาม
ชนิดและรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อผลิตไม้ขายสร้างรายได้เป็นอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

7.2  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ชว่ยเพิ่มจ านวนพ้ืนท่ีปลูกไม้เศรษฐกิจ และ 
เพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการใช้ภายในประเทศ 

     

7.3  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ชว่ยส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกร
อย่างเต็มศักยภาพ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 8 ดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 
8.1 กิจกรรมดูแลรักษาสวนปา่ที่พ้นการบ ารุงช่วยป้องกันรักษาสวนป่าที่มีอายุเกิน 10 ปี 
จ านวน 62 จังหวัดทั่วประเทศ 

     

8.2 กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุงช่วยให้สวนป่าท่ีมีอายุมากกว่า 10 ปี 
ได้รับการจัดการและการพัฒนาใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

8.3 กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุงช่วยสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับประโยชน์มากที่สดุ 

     

8.4 กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุงช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแกป่ระชาชน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 9 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
9.1 กิจกรรมฯ ช่วยเสรมิสร้างศกัยภาพใหส้หกรณส์วนปา่ภาคเอกชนเป็นศนูย์กลาง               
การส่งเสรมิการปลกูป่าภาคเอกชนจากรัฐบาลและภาคเอกชน ในด้านการปลูก การจัดการ 
การบริการสมาชิก การจดัการผลผลติไม้ และการแปรรปูไม้สร้างผลติภณัฑ์และการตลาด 

     

9.2 กิจกรรมฯ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเป็นศูนย์กลาง 
 การส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
10.1  โครงการฯ ช่วยในการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพที่สมบูรณ์      
10.2  โครงการฯ ช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

     

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร (ตัวท่านเอง) 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
กระบวนการด าเนินงาน (Process)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
1.1 การบ ารุงรักษาสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี      
1.2 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10       
1.3 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6      
1.4 การเพาะช าหญ้าแฝก      
1.5 การจัดท าแนวกันไฟ      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.1 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6       
2.2 การจัดท าแนวกันไฟ      
2.3 การอ านวยการ      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-32       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
3.1 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6       
3.2 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10      
3.3 การจัดท าแนวกันไฟ      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
4.1 การอ านวยการ      
4.2  การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6      
4.3  การจัดท าแนวกันไฟ      
กิจกรรมย่อยท่ี 5 เพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
5.1  การเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป      
5.2  การจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่      
กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
6.1  การส ารวจข้อมูลด้านพ้ืนท่ีและก าลังผลิตไม้เศรษฐกิจของสวนป่าเอกชน      
6.2  การตรวจสอบการด าเนินการตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535      
6.3  การส่งเสริมและให้ค าปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการแก่เกษตรกร เช่น              
การจัดท าเอกสารเผยแพร่ การใหค้ าแนะน า 

     

6.4  การติดตามผลการด าเนินโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ 
7.1  การประชาสัมพันธ์โครงการ      
7.2  การส ารวจพ้ืนท่ีและจัดท าทะเบียนเกษตรกร      
7.3  การจัดเตรียมกล้าไม้และสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ      
7.4  การติดตามและให้ค าแนะน าการปลูกป่า-บ ารุงป่า ปี 2555-2556      
7.5  การอ านวยการ/ติดตามผลการด าเนินโครงการปีปัจจุบัน      
กิจกรรมย่อยท่ี 8 ดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 
8.1 การจัดท าแนวกันไฟ      
กิจกรรมย่อยท่ี 9 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
9.1 การพัฒนาสหกรณ์สวนป่าเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ      
9.2 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจของสมาชิก
สหกรณ์ 

     

9.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารธรุกิจสหกรณส์วนป่าภาคเอกชน      
9.4 การติดตามและให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสวนป่า      
9.5 การอ านวยการ/ติดตามและประเมินผลโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
10.1  การจ่ายค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้      
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-33  

ผลผลิต (Product)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
1.1  การร่วมฉลองในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.76.พรรษา.12.สิงหาคม.2551.โดยการด าเนินโครงการ
รักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 

     

1.2  ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการและพื้นท่ีขยายผลได้รับการฟื้นฟู      
1.3  ผลกระทบจากภาวะวิกฤตโลกร้อนได้รับการบรรเทาจากการด าเนินโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.1 ป่าต้นน้ าท่ีเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนความสมบูรณ์      
2.2 พื้นที่ป่าแปลงเดิมที่ถูกบุกรุกได้รับการป้องกันการบุกรุกซ้ า      
2.3 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
3.1  ป่าท่ีเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพท่ีสมบูรณ์      
3.2  ประชาชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
สภาพป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

     

3.3  เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นจากกิจกรรมฯ      
3.4 ปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่า จับจองพื้นที่ท ากินในป่าเสื่อมโทรมของราษฎรในพื้นที่
ได้รับการป้องกัน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
4.1  การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวโรกาสปีราชาภิเษก 60 ปี 
ในปี พ.ศ. 2553 และพระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในปี พ.ศ. 2556 และสนองพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างจริงจัง 

     

4.2 ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกท าลายที่ได้รับการฟื้นฟูจนกลับสู่สภาพสมบูรณ์      
4.3  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้      
4.4 ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากรายได้จากการรับจ้างปลูกและบ ารุงป่า      
กิจกรรมย่อยท่ี 5 เพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
5.1  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับการปรับปรุงจากการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้      
5.2  การผลิตกล้าไม้มีประสิทธิภาพและมีเพียงพอต่อการสนองความต้องการของ
ประชาชนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

     

5.3  ความรู้ที่ได้รับจากการฝกึอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดา้นการเพาะช ากล้าไม้และปลกูปา่      
กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
6.1  การผลิตไม้มีความเพียงพอต่อความต้องการไม้เพื่อใช้สอยภายในประเทศ      
6.2  การปลูกสร้างสวนป่าเป็นอาชีพท่ีมั่นคง      
6.3  ความรู้ด้านวิชาการ ในด้านการผลติ การจัดการ และใช้ประโยชน์จากสวนป่า      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-34       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 7 ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ 
7.1  ประชาชนไดร้ับการส่งเสริมให้ปลกูไม้เศรษฐกิจตามชนิดและรูปแบบท่ี
เหมาะสมเพื่อผลติไม้ขายสร้างรายได้เป็นอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     

7.2  จ านวนพื้นที่ปลูกไมเ้ศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และผลผลิตเพยีงพอต่อความต้องการใช้
ภายในประเทศ 

     

7.3  เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรอย่างเต็มศักยภาพ      
กิจกรรมย่อยท่ี 8 ดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 
8.1 สวนป่าที่มีอายุเกิน 10 ป ีได้รับการป้องกันรักษา จ านวน 62 จังหวัดทั่วประเทศ       
8.2 สวนป่าที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ได้รบัการจัดการและการพัฒนาให้เปน็ไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

8.3 ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์มากที่สุดจากกจิกรรม      
8.4 ประชาชนมีส่วนร่วม และจิตส านกึในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 9 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
9.1 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนจาก
รัฐบาลและภาคเอกชน ในด้านการปลูก การจัดการ การบริการสมาชิก การจัดการ
ผลผลิตไม้ และการแปรรูปไม้สร้างผลิตภัณฑ์และการตลาด 

     

9.2 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
10.1  สภาพป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสภาพที่สมบูรณ์      
10.2  ประชาชนและองค์กรหน่วยงานตา่งๆ มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
สภาพป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

     

 

การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่านมีความพึงพอใจต่อแต่ละมิติของการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1. มิติจุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
1.1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ กับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้ 

     

1.2 การก าหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดท างบประมาณ      
1.3 การพิจารณาความซ้ าซ้อนของผลผลิต/โครงการ      
      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
2. มิติการวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การพิจารณาความเช่ือมโยงและการถ่ายทอดภารกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ มายังผลผลิต/โครงการ 

     

2.2  การก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดระยะยาว      
2.3  การก าหนดแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุง      
2.4  การทบทวนกลยุทธ์      
3. มิติความเชื่อมโยงงบประมาณ   
3.1  การก าหนดเป้าหมายผลผลิต      
3.2  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการกับการใช้งบประมาณ      
3.3  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
3.4  การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน      
4. มิติการบริหารจัดการ 
4.1  การจัดท า/บริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
4.2  การจัดท าระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับ      
4.3  การประเมินผู้รับผิดชอบผลผลิต      
5. มิติการประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
5.1  การประเมินผลในระดับผลผลิต      
5.2  การประเมินผลในระดับผลลัพธ์      
5.3  การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม      
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์  
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
3.1 โปรดระบปุัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภยัคุกคามของหน่วยงาน  
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
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จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในกรมป่าไม ้

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
3.2 โปรดระบจุุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที.่........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที.่........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ:  บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม ้
 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-39  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลิตท่ี 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจดัการ  

กิจกรรมหลักท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

   กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสรมิการจดัการป่าชุมชน 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
1.1 การจัดการป่าไม้โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการช่วยควบคุม ดูแลรักษา.
หรือบ ารุงป่า.พัฒนาสิ่งแวดล้อม.และใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการความสมดุลและยั่งยืน 

     

1.2 การพัฒนาป่าชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กันไปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างให้ชุมชนสงบสุขพร้อมด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า 

     

1.3 การส่งเสริมบทบาทและพัฒนาความร่วมมือของชุมชน องค์กรภาคเอกชนและ
หน่วยงานของรัฐช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการป่าอย่างต่อเนื่อง 

     

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร (ตัวท่านเอง) 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
กระบวนการด าเนินงาน (Process)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
1.1  การอ านวยการ       
1.2 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านป่าชุมชน      
1.3 การส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ เช่น แผ่นพับ รถโมบาย      
1.4  การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่รัฐและราษฎร      
1.5  การส ารวจและรวบรวมข้อมูล      
1.6  การจัดตั้งป่าชุมชน      
1.7  การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยสนับสนุนให้ชุมชน
บริหารจัดการป่าชุมชน 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-41  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1.8  การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชน      
1.9  การติดตามผลการปฏิบัติงานและนิเทศงาน      
1.10 การด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย เช่น การจัดงานวันส าคัญต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานด้านป่าชุมชน โดยกรมป่าไม้ 

     

 
ผลผลิต (Product)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
1.1  ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการป่าไม้ โดยการควบคุม.ดูแลรักษา 
หรือบ ารุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการความสมดุลและ
ความยั่งยืน 

     

1.2  ความเข้มแข็งและสงบสุขของชุมชนจากการพัฒนาป่าไม้      
1.3  ชุมชน องค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐมีบทบาทและความร่วมมือ
อย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการป่าอย่างต่อเนื่อง 

     

 

การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่านมีความพึงพอใจต่อแต่ละมิติของการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1. มิติจุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
1.1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ กับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้ 

     

1.2 การก าหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดท างบประมาณ      
1.3 การพิจารณาความซ้ าซ้อนของผลผลิต/โครงการ      
2. มิติการวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การพิจารณาความเช่ือมโยงและการถ่ายทอดภารกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ มายังผลผลิต/โครงการ 

     

2.2  การก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดระยะยาว      
2.3  การก าหนดแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุง      
2.4  การทบทวนกลยุทธ์      
3. มิติความเชื่อมโยงงบประมาณ   
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
3.1  การก าหนดเป้าหมายผลผลิต      
3.2  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการกับการใช้งบประมาณ      
3.3  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
3.4  การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน      
4. มิติการบริหารจัดการ 
4.1  การจัดท า/บริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
4.2  การจัดท าระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับ      
4.3  การประเมินผู้รับผิดชอบผลผลิต      
5. มิติการประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
5.1  การประเมินผลในระดับผลผลิต      
5.2  การประเมินผลในระดับผลลัพธ์      
5.3  การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม      
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์  
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน  
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 
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จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
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โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ:  บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม ้
 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลิตท่ี 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจดัการ  

กิจกรรมหลักท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม ้
   กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
   กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา (โครงการพุทธอุทยาน) 
   กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
   กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
   กิจกรรมย่อยที่ 5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 
   กิจกรรมย่อยที่ 6 ส่งเสรมิและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 
   กิจกรรมย่อยที่ 7 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสเีขียว) 
   กิจกรรมย่อยที่ 8 พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 
   กิจกรรมย่อยที่ 9 โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมาร ี
   กิจกรรมย่อยที่ 10 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
   กิจกรรมย่อยที่ 11 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 
   กิจกรรมย่อยที่ 12 โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   กิจกรรมย่อยที่ 13 โครงการศูนย์การเรยีนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากที่สุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
1.1  กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการช่วยเสริมสร้าง
ความร่วมมือและส่งเสริมให้องค์กรและเครือข่ายต่างๆ เช่น อบต. เอกชน ราษฎร 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการ 

     

1.2  การให้ความรู้แก่องค์กรและเครือข่ายช่วยให้มีความเข้าใจบทบาทใน                   
การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบและกฎหมาย 

     

1.3 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการช่วยส่งเสริมให้เกิด
การรวมตัวเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัดอย่างเข้มแข็ง 

     

1.4  การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรมป่าไม้แก่ราษฎร องค์กรและเครือข่าย  
ช่วยในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา (โครงการพุทธอุทยาน) 
2.1 การด าเนินโครงการฯ ช่วยส่งเสริมให้ที่พักพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้เข้ามา
เป็นเครือข่ายและช่วยเหลืองานด้านป่าไม้ 

     

2.2 การด าเนินโครงการฯ ช่วยในการเผยแพร่การด าเนินโครงการฯ ให้เป็นที่รู้จัก 
ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป และให้ทราบถึงที่ตั้งตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จะ
ด าเนินการในการจัดตั้งพุทธอุทยาน 

     

2.3 โครงการฯ ช่วยให้พระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในป่าทั่วประเทศได้มีความเข้าใจถึงบทบาท
การเป็นแกนน าเสริมสร้างจิตส านึกและคุณธรรมแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้ 
มีส่วนช่วยเหลืองานด้านป่าไม้ในการฟื้นฟู ดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
3.1 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนช่วยส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานด้าน            
ป่าชุมชน และวนเกษตร 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
4.1 การด าเนินกิจกรรมเป็นการสนองพระราโชบายพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  

     

4.2 การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 
5.1  การจัดท าแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่การด าเนินงานตามภารกิจหลักของ                   
กรมป่าไม้ในมิติด้านการบริหารจัดการพื้นที่ และด้านการเพาะช ากล้าไม้ช่วยส่งเสริมให้
คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 
6.1  การส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบช้ืนเป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยให้จังหวัดยะลา
เป็นแหล่งรวบรวมและปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ 

     

6.2  การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองขยายพันธุ์ไม้ป่าดิบช้ืนที่มีศักยภาพช่วย
พัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ามารถจ าหน่ายได้ในเชิงพาณิชย ์

     

6.3  การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยขยายพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นไปสู่ประชาชน
ในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป 

     

6.4  การส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบช้ืนเป็นพืชเศรษฐกิจช่วยพัฒนาจังหวัดยะลา 
ให้เป็นสถานที่ส าหรับศึกษาธรรมชาติ และพันธุ์ไม้ป่ามีค่าควบคู่กับการพักผ่อนหย่อนใจ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 7 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) 
7.1  การด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษ์ปา่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นการสนอง  
พระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ.์พระบรมราชินีนาถ.ทีท่รงห่วงใย
ทรัพยากร.ป่าไม้และสัตว์ป่า.และเป็นการเฉลมิพระเกียรติฯ.เนื่องในวโรกาสที่              
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา (ปี 2547) 

     

7.2  การสร้างเสริมจิตส านึกและเกิดการรับรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาของทะเลสาบสงขลาแก่
ชุมชนบริเวณซึ่งล่อแหลมที่จะเกิดหรือมีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมจนถึงขั้นวิกฤตแลว้ในพืน้ที่ลุม่แมน่้ าทะเลสาบสงขลา (จังหวัดสงขลาและพัทลุง) 
ช่วยให้เกิดความรัก หวงแหนและรับผิดชอบ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาป่าต้นน้ า ป่าชายเลน และป่าส่วนอื่นๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่เคยมีมาในอดีต 

     

7.3  การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
(จังหวัดสงขลาและพัทลุง) ให้มีส่วนร่วมช่วยพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา 
อย่างยั่งยืน 

     

7.4  การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับราษฎร.หมู่บ้าน.ชุมชน.การบริหารจัดการทรัพยากรของ
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกจิและสังคมของชุมชน.ช่วยในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ.กลยุทธ์.มาตรการ.เป้าหมาย.และวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ด้านทรัพยากรปา่ไม้ในพ้ืนท่ีลุม่น้ าทะเลสาบสงขลาในระยะยาว 

     

7.5  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่วยให้หมู่บ้านเป้าหมายมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น      
กิจกรรมย่อยท่ี 8 พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 
8.1 กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนช่วยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว หรือ
พื้นที่นันทนาการ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาธรรมชาติให้กับประชาชน
ในเขตชุมชน 

     

กิจกรรมย่อยที่ 9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
9.1 โครงการฯ ช่วยในการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์กรเอกชน 
ภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ร่วมกับ อพ. สธ. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
9.2 การประสานบรูณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับจาก 
อพ. สธ. ช่วยในการอนุรักษ์และพฒันาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
10.1  โครงการฯ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือราษฎรในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

     

10.2  การประสานการบูรณาการร่วมกบัส่วนราชการที่เกีย่วข้องภายใต้การก ากับ
จากมูลนิธิโครงการปดิทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริช่วยในการพัฒนาและ
ฟื้นฟูตลอดจนการใช้ประโยชน์ทรพัยากรป่าไม้ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 
11.1 การส่งเสรมิและตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและภาคเอกชน ช่วย 
ในการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กจากสวนป่าเอกชนในรูปแบบของผลติภัณฑ์ไม้ต่างๆ 
ให้เป็นไปอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

     

11.2 การส่งเสรมิและสนับสนุนทางด้านวิชาการช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน ์ 
ไม้ขนาดเล็กและของป่าอย่างถูกตอ้งตามผลการวิจัยแก่ชุมชนและผูส้นใจ  

     

11.3 การส่งเสรมิและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่าช่วยเพิ่ม
ศักยภาพรวมทั้งเพิ่มมูลคา่ และการเก็บหา  

     

11.4 การบริการข้อมูลทางวิชาการในการสาธติการปลูกส่วนป่าเป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมป่าไม ้การปลูกพืชแซมเพื่อเพิ่มรายได้ ในขณะที่รอใหส้วนป่าที่ปลูก
สามารถออกสู่ตลาดได ้ 

     

11.5 การสร้างงานและอาชีพท่ีมั่นคงแก่เกษตรกร ช่วยให้มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น 
โดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ 
ไม้ขนาดเล็กและของป่า ในเขตพื้นที่ส่งเสรมิการปลูกป่าภาคเอกชนท่ัวประเทศ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวท่ีกลุ่มเป้าหมาย และเกษตรกรปลูกป่า ตลอดจนผู้ที ่
มีความสนใจ  

     

กิจกรรมย่อยท่ี 12 โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
12.1  การด าเนินกิจกรรมของกรมป่าไม้เป็นการสนองพระราชด าริของแต่ละ
พระองค์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ 

     

12.2  การพัฒนาและฟื้นฟู ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตาม
แนวพระราชด าริ ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่และ
อาชีพที่มั่นคงสามารถอยู่รว่มกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 13 โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 
13.1 โครงการฯ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ส่งเสริม ถ่ายทอด สาธิต และฝึกอบรม 
กระบวนการเรียนรู้ด้านวนศาสตร์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบการมีส่วนร่วม ช่วยให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยกลยุทธ์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการด าเนินโครงการฯ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร (ตัวท่านเอง) 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
กระบวนการด าเนินงาน (Process)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
1.1  การพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายแบบบูรณาการ      
1.2  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ      
1.3  การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด      
1.4  การอ านวยการและติดตามนิเทศงาน      
1.5  การอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐและราษฎร      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา (โครงการพุทธอุทยาน) 
2.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้ที่พักสงฆ์ที่เข้าร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
2.2 การอบรมบุคคลภายนอก (พระสงฆ์)      
2.3 การอ านวยการและติดตามนิเทศงาน      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
3.1  การอ านวยการ      
3.2 การประชาสัมพันธ ์      
3.3 การศึกษาชนิดพันธ์ุไม้      
3.4 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น      
3.5  การอบรมราษฎร หลักสูตรวนเกษตร      
3.6 การส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร      
3.7  การจัดท าแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน      
3.8 การบ ารุงแปลงสาธิตวนเกษตรปีท่ี 2-6      
3.9 การบ ารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนปีท่ี 2-6      
3.10 การศึกษาด้านวนศาสตร์ชุมชน      
3.11 การติดตามผลการด าเนินงาน      
3.12 การผลิตสื่อ      
3.13 การจ้างเหมาบริการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
4.1  การเข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว      
4.2  การเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป      
4.3  การเพาะช ากล้าไม้มีค่า      
4.4  การเพาะช ากล้าแฝก      
4.5  การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองรางเงินพ้ืนท่ีควบคุมในพระองค์ 904      
4.6  การส่งเสริมธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
4.7  การส่งเสริมการจัดท าแปลงสาธิตระบบวนเกษตร      
4.8  การส่งเสริมการปลูกไม้ป่าพืชอาหารชุมชน      
4.9 การฝึกอบรมราษฎร       
4.10 การประชาสัมพันธ ์      
4.11 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์      
4.12 การอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 
5.1  การอ านวยการ      
5.2 การประชาสัมพันธ์      
5.3  การฝึกอบรม      
5.4  การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6 (การบ ารุงแปลงสาธิต)      
5.5  การผลิตสื่อ       



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-52       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
5.6  การจ้างเหมาบริการ      
5.7  การจ้างเหมาพนักงาน       
กิจกรรมย่อยท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 
6.1  การเพาะช าหญ้าแฝก      
6.2  การเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป      
6.3  การเพาะช ากล้าไม้มีค่า      
6.4  การเพาะช ากล้าหวาย      
6.5 การจัดท าแนวกันไฟ      
6.6 การส ารวจและส่งเสริมพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ      
6.7 การอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) 
7.1  การเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป      
7.2  การเพาะช ากล้าไม้มีค่า      
7.3 การเพาะช าหญ้าแฝก      
7.4  การรณรงค์ปลูกฟืน้ฟูป่า      
7.5  การฝึกอบรมราษฎร      
7.6  การส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง      
7.7  การอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 8 พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 
8.1  การอ านวยการ      
8.2 การประชาสัมพันธ ์      
8.3  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ (อบต. ครู ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)      
8.4 การส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง      
8.5  การติดตามผลการด าเนินงาน      
8.6  การผลิตสื่อ      
8.7  การจ้างเหมาบริการ      
กิจกรรมย่อยที่ 9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
9.1 การส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชด าริ      
9.2 การฝึกอบรมราษฎร      
9.3 การอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
10.1 การเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป      
10.2 การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ      
10.3 การส่งเสริมและสาธิตระบบวนเกษตร      
10.4 การฝึกอบรมราษฎร       



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-53  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
10.5 การอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 
11.1 การส ารวจและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า       
11.2 การจัดตั้งศูนย์ส่งเสรมิพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน ์ 
ไม้ขนาดเล็กและของป่า  

     

11.3 การเพาะชากล้าของป่า       
11.4 การบารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10       
11.5 การจัดทาแนวกันไฟ       
11.6 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า       
11.7 การจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน ์
ไม้ขนาดเล็กและของป่า  

     

11.8 การส่งเสรมิและพัฒนาผลติภัณฑไ์ม้ขนาดเล็กและของป่าในรปูแบบต่างๆ       
กิจกรรมย่อยท่ี 12 โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
12.1  การเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป      
12.2  การเพาะช ากล้าไม้มีค่า      
12.3  การเพาะช ากล้าหวาย      
12.4  การเพาะช าหญ้าแฝก      
12.5  การจัดท าแนวกันไฟ      
12.6  การบ ารุงป่าไม้ใช้สอย      
12.7  การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6      
12.8  การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10      
12.9  งานทดลองเพาะเลี้ยงแมลงกินได้บางชนิด      
12.10  การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์      
12.11 การธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร      
12.12  การสนับสนุนการจัดการสวนสาธารณะ      
12.13 การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ      
12.14  การฝึกอบรมราษฎร      
12.15  การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวมวล      
12.16  การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน      
12.17  การส่งเสริมการแปรผลิตผลจากไม้เสม็ด      
12.18  การส ารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้หายากและพืชสมุนไพร      
12.19  การศึกษาวิจัยด้านป่าไม้      

12.20 การส่งเสริมการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชน      

12.21 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้มีค่าและหายาก      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-54       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
12.22 การส่งเสริมและสาธิตระบบวนเกษตร      

12.23 การด าเนินงานศูนย์ประสานงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า      

12.24 การประชาสัมพันธ์ป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า      

12.25 การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ      

12.26 การอ านวยการ และประสานงานการด าเนินงานโครงการ      

กิจกรรมย่อยท่ี 13 โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 
13.1  การอ านวยการ      
13.2  การประชาสัมพันธ ์      
13.3  การส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร      
13.4  การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6 (บ ารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ปีท่ี 2-6) 

     

13.5  การติดตามผลการด าเนินงาน      
13.6  การจ้างเหมาพนักงาน      
ผลผลิต (Product)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
1.1  องค์กรและเครือข่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
แบบบูรณาการ 

     

1.2  ความรู้และความเข้าใจที่องค์กรและเครือข่ายต่างๆ ได้รับเกี่ยวกับบทบาทใน
การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบและกฎหมาย 

     

1.3  เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด
อย่างเข้มแข็ง 

     

1.4 กรมป่าไม้มีภาพลักษณ์ที่ดีในการดูแลทรัพยากรป่าไม้เป็นท่ีน่าเชื่อถือแก่ราษฎร 
องค์กรและเครือข่าย 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา (โครงการพุทธอุทยาน) 
2.1 พระสงฆ์ที่พักในพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้เข้ามาเป็นเครือข่ายและช่วยเหลืองาน 
ด้านป่าไม้ 

     

2.2 การเผยแพร่การด าเนินโครงการฯ เป็นที่รู้จักของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
และทราบถึงที่ตั้งตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการในการจัดตั้งพุทธอุทยาน 

     

2.3 พระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในป่าทั่วประเทศมีความเข้าใจถึงบทบาทการเป็นแกนน า
เสริมสร้างจิตส านึกและคุณธรรมแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนช่วยเหลืองาน
ด้านป่าไม้ในการฟื้นฟู ดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-55  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
3.1  ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการพื้นที่ในรูปแบบ                
ป่าชุมชนและระบบวนเกษตร 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
4.1  การสนองพระราโชบายของพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  

     

4.2  เกิดผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 
5.1  การมีศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่การด าเนินงานตามภารกิจหลักของกรมป่าไม้ ในมิติด้านการบริหารจัดการ
พื้นที่ และด้านการเพาะช ากล้าไม้ พร้อมทั้งการสาธิตวิถีชุมชนคนอยู่กับป่าไม้ 
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 
6.1  จังหวัดเป็นแหล่งรวบรวมและปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ      
6.2  ไม้ป่าดิบช้ืนที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ.และสามารถ
จ าหน่ายในเชิงพาณิชย ์

     

6.3  ประชาชนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไปได้ความรู้และได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดา้นการขยายพันธ์ุไม้ป่าดิบช้ืน 

     

6.4  พื้นที่โครงการเป็นสถานท่ีส าหรับศึกษาธรรมชาติ และพันธุ์ไม้ป่ามีค่าควบคู่กับ
การพักผ่อนหย่อนใจ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 7 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) 
7.1  การสนองพระราชเสาวนยี์ของสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
ที่ทรงห่วงใยทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า และการเฉลิมพระเกยีรตฯิ เนื่องในวโรกาส
ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา (ปี 2547) 

     

7.2  ชุมชนบริเวณซึ่งล่อแหลมที่จะเกิดหรือมีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมจนถึงขั้นวิกฤตในพืน้ที่ลุ่มแม่น้ าทะเลสาบสงขลา.(จังหวัดสงขลาและพัทลุง) 
มีจิตส านึกและรับรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาของทะเลสาบสงขลา พร้อมทั้งรัก หวงแหน 
รับผดิชอบ และมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ า ปา่ชายเลน และป่า
ส่วนอื่นๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่เคยมีมาในอดีต 

     

7.3  ชุมชน.องค์กรท้องถิ่น.ในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา.(จังหวัดสงขลาและพัทลุง) 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน 

     

7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับราษฎร.หมู่บ้าน.ชุมชน.การบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น.เศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน.เพื่อน าไปใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย และวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ด้านทรัพยากรปา่ไม้ในพ้ืนท่ีลุม่น้ าทะเลสาบสงขลาในระยะยาว 

     

7.5  หมู่บ้านเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-56       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 8 พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 
8.1 เกิดพื้นที่สี เขียว หรือพื้นที่นันทนาการ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
การศึกษาธรรมชาติให้กับประชาชนในเขตชุมชนเพิ่มขึ้น 

     

กิจกรรมย่อยที่ 9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
9.1 การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์กรเอกชน  
ภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ร่วมกับ อพ. สธ. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

     

9.2 การพัฒนาและฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เกดิการประสาน
บูรณาการร่วมกบัส่วนราชการที่เกีย่วข้อง ภายใต้การก ากับจาก อพ. สธ.  

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
10.1  ราษฎรไดร้ับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

     

10.2  การพัฒนาและฟื้นฟูจากใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้เกิดการประสาน 
การบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับจากมลูนิธิโครงการ 
ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าร ิ

     

กิจกรรมย่อยท่ี 11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 
11.1 การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กจากสวนป่าเอกชนในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ไมต้่างๆ 
ของเกษตรกรและภาคเอกชน เป็นไปอย่างครบวงจรและให้ประสิทธิภาพสูงสุด  

     

11.2 ชุมชนและผูส้นใจได้รับความรู้เรื่องการใช้ประโยชนไ์ม้ขนาดเล็กและของป่า
อย่างถูกต้องตามผลการวิจยั  

     

11.3 การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่าเป็นไปอย่างมีศักยภาพ รวมทั้ง  
ด้านการเพิม่มูลค่า และการเก็บหา  

     

11.4 การสาธติการปลูกส่วนป่าเปน็ประโยชน์ต่ออตุสาหกรรมป่าไม ้และการปลูก
พืชแซมช่วยเพิ่มรายได ้ในขณะที่รอให้สวนป่าที่ปลูกสามารถออกสู่ตลาดได้  

     

11.5 เกษตรกรมีอาชีพท่ีมั่นคง มสีภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นจากการจดัตั้ง ศูนย์ส่งเสรมิ
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า ในเขตพื้นท่ี
ส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน  

     

กิจกรรมย่อยท่ี 12 โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
12.1  การสนองพระราชด าริของแต่ละพระองค์ที่ทรงมีพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกรมป่าไม้ 

     

12.2  ราษฎรมีความเป็นอยู่และอาชีพที่มั่นคงสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
ตามแนวพระราชด าริด้านการพัฒนา ฟื้นฟ ูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 13 โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 
13.1 คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกลยุทธ์การมีส่วนร่วม 
ของชุมชนสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ โดยโครงการฯ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ 
ส่งเสริม ถ่ายทอด สาธิต และฝึกอบรม กระบวนการเรียนรู้ด้านวนศาสตร์ชุมชน 
ที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบการมีส่วนร่วม 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-57  

การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่านมีความพึงพอใจต่อแต่ละมิติของการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1. มิติจุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
1.1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ กับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้ 

     

1.2 การก าหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดท างบประมาณ      
1.3 การพิจารณาความซ้ าซ้อนของผลผลิต/โครงการ      
2. มิติการวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การพิจารณาความเช่ือมโยงและการถ่ายทอดภารกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ มายังผลผลิต/โครงการ 

     

2.2  การก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดระยะยาว      
2.3  การก าหนดแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุง      
2.4  การทบทวนกลยุทธ์      
3. มิติความเชื่อมโยงงบประมาณ   
3.1  การก าหนดเป้าหมายผลผลิต      
3.2  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการกับการใช้งบประมาณ      
3.3  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
3.4  การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน      
4. มิติการบริหารจัดการ 
4.1  การจัดท า/บริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
4.2  การจัดท าระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับ      
4.3  การประเมินผู้รับผิดชอบผลผลิต      
5. มิติการประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
5.1  การประเมินผลในระดับผลผลิต      
5.2  การประเมินผลในระดับผลลัพธ์      
5.3  การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม      
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-58       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์  
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน  
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
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*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 
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 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-61  

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 7 บริหารจัดการงานป่าไม ้

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ:  บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม ้
 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-62       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลิตท่ี 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจดัการ  

กิจกรรมหลักท่ี 7 บริหารจัดการงานป่าไม ้

   กิจกรรมย่อยที่ 1 อ านวยการงานบริหารกลาง 

   กิจกรรมย่อยที่ 2 อ านวยการงานประชาสมัพันธ์ 

   กิจกรรมย่อยที่ 3 อ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 

   กิจกรรมย่อยที่ 4 อ านวยการงานตรวจสอบภายใน 

   กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสรมิงานด้านต่างประเทศ 

   กิจกรรมย่อยที่ 6 การบริการประชาชน 

   กิจกรรมย่อยที่ 7 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 

   กิจกรรมย่อยที่ 8 บริหารจดัการงานนิติการ 

   กิจกรรมย่อยที่ 9 บริการด้านการอนุญาต 

   กิจกรรมย่อยที่ 10 ด าเนินการตามพระราชบัญญตัิเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

   กิจกรรมย่อยที่ 11 ตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้และของป่าเคลื่อนที่ 

   กิจกรรมย่อยที่ 12 ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑป์่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ 

   กิจกรรมย่อยที่ 13 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูิศาสตร์ปา่ไม ้

   กิจกรรมย่อยที่ 14 พัฒนาระบบสารสนเทศปา่ไม ้

   กิจกรรมย่อยที่ 15 เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม ้

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากที่สุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-63  

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อ านวยการงานบริหารกลาง 
1.1 งานบริหารกลางช่วยให้การบริหารงานบุคคล การเงินและการบัญช ี
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี งานวินัย การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

1.2  งานบริหารกลางช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานตามภารกิจและนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งตามพันธกิจตามกฎหมายสามารถปฏิบัติได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 อ านวยการงานประชาสัมพันธ์ 
2.1  งานประชาสัมพันธ์เป็นการให้ข้อมลูข่าวสารด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง 
ฟื้นฟ ูดูแลรักษา ส่งเสรมิ ท านุ บ ารุงป่า รวมทั้งการด าเนินงานเกี่ยวกับการป่าไม้    
การท าไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าไม้แก่ประชาชน 

     

2.2  งานประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสรมิใหป้ระชาชนท่ัวไป องค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ
ได้ตระหนักถึงคณุค่าและความส าคัญของทรัพยากรป่าไม ้รวมทั้งสรา้งจิตส านึกใน
การดูแลและรักษาทรัพยากรป่าไมอ้ย่างยั่งยืน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 อ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
3.1  งานแผนงานและสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการจัดท า
แผนงานและงบประมาณประจ าป ี

     

3.2  งานแผนงานและสารสนเทศช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานของกรมป่าไม ้

     

3.3  งานแผนงานและสารสนเทศช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอก 

     

3.4  งานแผนงานและสารสนเทศช่วยสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานตา่งๆ  ในภูมิภาค      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 อ านวยการงานตรวจสอบภายใน 
4.1  งานตรวจสอบภายในช่วยประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด าเนินงานในหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหาร                
ความเสีย่ง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

     

4.2  การสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย ระเบียบ               
ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถน าไปสู่                      
การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ 

     

4.3  งานตรวจสอบภายในช่วยสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล             
การด าเนินงานและการเงินการคลงั 

     

4.4  การตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วย
ตรวจรับ ช่วยให้เกิดความเหมาะสมในการดูแลรักษาในแต่ละประเภทของทรัพย์สินนั้น 

     

4.5  งานตรวจสอบภายในช่วยประเมินผลการด าเนินการเกีย่วกับการเงินการคลัง
ของส่วนราชการ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-64       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
4.6  งานตรวจสอบภายในช่วยในการวิเคราะห์และประเมินความมปีระสทิธิภาพ 
ความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ 
5.1  การส่งเสริมให้ข้าราชการกรมป่าไม้ไดม้ีโอกาสเข้าร่วมประชุมในระดบัภูมิภาค 
และระดับนานาชาติร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ช่วยแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

     

5.2 การเสริมสร้างทักษะวิชาการด้านป่าไม้ช่วยในการรองรับและเตรียมความพร้อม
ของการบริหารจัดการงานป่าไม้ในระดับประเทศเช่ือมโยงสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลก
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงและอนุสัญญาต่างๆ  

     

5.3 การเสริมสร้างความร่วมมือและพนัธกรณีด้านการป่าไม้ทั้งภายในและภายนอก
กรมป่าไม้และหน่วยงานต่างประเทศ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 6 การบริการประชาชน 
6.1  การบริการประชาชนช่วยให้การรบัเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน และการให้
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปญัหามีประสิทธิภาพ 

     

6.2  การบริการประชาชนช่วยอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ 
ศูนย์บริการประชาชน ตลอดจนเป็นการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ 
ทางราชการ พ.ศ. 2540 

     

6.3  การบริการประชาชนช่วยในการตอบข้อหารือ กระทู้ถามของสภาฯ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 
7.1  การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการช่วยปรับกระบวนทัศน์ ทัศนคติ 
วัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 

     

7.2  การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการช่วยพัฒนารูปแบบ และระบบการท างาน
เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

     

7.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ และ
ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้น ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

     

7.4 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

     

7.5 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามแผนการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี) นโยบายที่ 8 นโยบายด้านการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี  

     

7.6 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
7.7 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 8 บริหารจัดการงานนิติการ 
8.1  การบริหารจัดการงานนิติการช่วยให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตรร์ะดบัชาต ิ

     

8.2  การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้รวมถึงกฎกระทรวงและระเบียบที่ออกตาม พ.ร.บ.
ป่าไม ้พ.ศ. 2548 และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

     

8.3 การบริหารจัดการงานนิติการช่วยพัฒนากฎหมายตามนโยบายพิเศษของ
รัฐบาล 2 พระราชบัญญตัิ คือ พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 และ 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

     

8.4  การบริหารจัดการงานนิติการช่วยพัฒนากฎหมายเชิงกระบวนการ      
8.5  การบริหารจัดการงานนิติการช่วยให้บริการประชาชน และส่วนราชการต่างๆ 
ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม ้

     

8.6  การบริหารจัดการงานนิติการช่วยสนับสนุนการให้ค าปรึกษา แนะน าด้าน
กฎหมายว่าด้วยป่าไม ้

     

8.7  การบริหารจัดการงานนิติการช่วยดูแลรักษาผลประโยชน์ของรัฐและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัดกรมป่าไม้กรณีทีม่คีดีความทางอาญาหรือทางปกครอง 

     

8.8  การบริหารจดัการงานนิตกิารช่วยสรา้งความรู้ในขอ้กฎหมายของ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต ์
และกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. เลื่อยโซย่นต ์

     

8.9 การบริหารจัดการงานนิติการช่วยสร้างความรู้ในข้อกฎหมายของ พ.ร.บ. ป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 และกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

     

8.10 การรับฟังความเห็นในปัญหาและอุปสรรคช่วยในการป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม ้

     

8.11  การบริหารจัดการงานนิติการช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายต่างๆ 
ที่มีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงตามแผนนิติบัญญัติแห่งชาต ิ

     

8.12  การบรหิารจดัการงานนติิการช่วยดา้นการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกบักฎหมายปา่ไม้และการท างานของเจ้าหน้าที่ป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 9 บริการด้านการอนุญาต 
9.1  การบริการด้านการอนุญาตเป็นการบริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ด้าน             
การอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่ การออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้า
สิ่งประดิษฐ์ การออกใบอนุญาตคู่มือคนงาน และประทับตราหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ 

     

9.2  การบริการด้านการอนุญาตช่วยบริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับ
การอนุญาตท าไม ้เก็บหา ครอบครองไม้และของป่า รวมทั้งค้าของป่าหวงห้าม 

     

9.3  การบริการด้านการอนุญาตช่วยบริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
9.4  การบริการด้านการอนุญาตช่วยควบคุม ก ากับการด าเนินการอนญุาตให้เป็นไป
ตามนโยบาย เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด กฎกระทรวงและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 ด าเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
10.1  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยบริการประชาชนและหน่วยงานตา่งๆ ใน
การตรวจสอบออกใบอนุญาตให้มเีลื่อยโซ่ยนต ์

     

10.2  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยตรวจสอบการออกใบอนุญาตใหผ้ลิตเลื่อยโซย่นต์
และตรวจสอบการจัดท าหมายเลขหน่วยผลิต 

     

10.3  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่
ยนต์และตรวจสอบการจัดท าหมายเลขหน่วยน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ 

     

10.4  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้ซอ่มแซม 
เลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง 

     

10.5  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้น าเลื่อยโซ่ยนต์
ออกใช้นอกพื้นที่ท่ีระบไุว้ในใบอนุญาตเป็นการช่ัวคราว 

     

10.6  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย
เลื่อยโซ่ยนต์ของผูไ้ด้รบัอนุญาตใหผ้ลิต ให้น าเข้า และซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต ์

     

10.7  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยเก็บรักษาและด าเนินการเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์
ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือศาลสั่งรบิ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 11 ตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้และของป่าเคลื่อนที่ 
11.1  กิจกรรมฯ ช่วยให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
11.2  กิจกรรมฯ ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ      
11.3  กิจกรรมฯ ช่วยให้ค าแนะน าในการปฏิบัตติามระเบยีบและกฎหมาย และ
ปราบปรามการกระท าผดิในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 12 ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ 
12.1  การตรวจสอบรับรองคุณภาพฯ ช่วยสร้างมาตรฐานของไม้และผลิตภณัฑ์ป่าไม ้
ทั้งเพื่อใช้ในประเทศและเพื่อการสง่ออกนอกราชอาณาจักร 

     

12.2  การตรวจสอบรับรองคณุภาพฯ ช่วยให้การออกใบรบัรองประกอบการส่งออก 
ของไม้และผลติภณัฑไ์มเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสรมิอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 13 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ 
13.1  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูศิาสตร์ป่าไม้ช่วยพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ของกรมป่าไม้ใหม้ีความทันสมัย นา่เชื่อถือ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

     

13.2  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูศิาสตร์ป่าไม้ช่วยพัฒนาข้อมูลระบบภูมิ
สารสนเทศพ้ืนท่ีป่าชุมชนให้มีความทันสมัย น่าเชื่อถือ 

     

13.3  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูศิาสตร์ป่าไม้ช่วยพัฒนาระบบข้อมลูภูมิ
สารสนเทศป่าภาครัฐใหม้ีความสมบูรณ์ เป็นปจัจุบัน 
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
13.4  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูศิาสตร์ป่าไม้ช่วยพัฒนาศักยภาพบคุลากร
ของกรมป่าไม้ใหม้ีความรู้และทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 14 พัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 
14.1  การพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไมช่้วยสร้างเสถยีรภาพและประสิทธิภาพใน
การใช้งานระบบเครือข่ายฯ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล 

     

14.2  การตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายฯ และแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับระบบ
เครือข่ายฯ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ระยะเวลาการขัดข้องของระบบเครือข่ายฯ น้อยที่สุด 

     

14.3   การพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ช่วยป้องกันระบบเครือข่ายฯ และระบบฐานข้อมูล
จากผู้บุกรุกและผู้ทีไ่ม่มสีิทธิในการเข้าใช้ระบบฯ ทั้งจากภายนอกและภายในระบบเครือข่ายฯ 

     

14.4  การพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไมช่้วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยใหก้ับข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูล และเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล 
ส าหรับตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐาน เมื่อเกิดการบุกรุกระบบฯ 

     

14.5  การพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไมช่้วยป้องกันระบบเครือข่ายและระบบ
ฐานข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร ์ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ ที่เป็น
อันตรายต่อระบบฯ (Malware) 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 15 เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ 
15.1  การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคมุดูแลรักษาปา่สงวนแห่งชาต ิและพื้นที ่              
ป่าไม้ที่เหลืออยู่มิให้ถูกบุกรุกแผ้วถางท าลายเพิ่มขึ้น.พร้อมท้ังเร่งรัดการฟื้นฟู               
สภาพป่าช่วยรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

15.2  การเฝา้ระวังการเปลีย่นแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ช่วยสนับสนุนการป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่า และการฟื้นฟูสภาพป่าไม ้

     

15.3  การที่มีส่วนร่วมของประชาชนช่วยป้องกันรักษาป่า และฟื้นฟูสภาพป่าอย่าง
เป็นรูปธรรมได ้

     

15.4  การเฝา้ระวังการเปลีย่นแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าไม้โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

     

15.5  การเฝา้ระวังการเปลีย่นแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ช่วยเฝ้าระวังการลักลอบตดัฟันไม้ที่
มีความต้องการสูง 

     

15.6  การเฝา้ระวังการเปลีย่นแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
ICT ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิหน้าทีป่้องกันรักษา 
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ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร (ตัวท่านเอง) 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
กระบวนการด าเนินงาน (Process)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อ านวยการงานบริหารกลาง 
1.1  การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน กรมป่าไม้      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 อ านวยการงานประชาสัมพันธ์ 
2.1  การอ านวยการ      
2.2  การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 อ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
3.1  การอ านวยการส านักแผนงานและสารสนเทศ      
3.2 การอ านวยการของส านักแผนงานและสารสนเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 อ านวยการงานตรวจสอบภายใน 
4.1  การให้บริการตรวจสอบ      
4.2  การให้บริการค าปรึกษา      
กิจกรรมย่อยท่ี 5 ส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ 
5.1  การจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จา่ยในการด าเนินการของความตกลงระหว่าง
อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม ้

     

5.2  การอนุมัติตัวบคุคลและจดัสรรงบประมาณให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ตา่งประเทศช่ัวคราว 

     

5.3  งานอ านวยการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 6 การบริการประชาชน 
6.1  การบริการประชาชน      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 
7.1  การให้ค าแนะน า ปรึกษา ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารราชการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 8 บริหารจัดการงานนิติการ 
8.1  การปฏิบตัิงานเกีย่วกับสารบรรณทั่วไป งบประมาณการเงิน พสัดุ งานการเจ้าหน้าที ่      
8.2 การตอบข้อหารือเกีย่วกับกฎหมายว่าด้วยการปา่ไม้และอื่นๆ      
8.3  การด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิกกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้ และตัวผูร้ับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี 

     

8.4 การด าเนินการเกี่ยวกบัการฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา      
8.5 คดีปกครองและการจดัการของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้      
8.6 วิธีการช าระค่าธรรมเนียมศาล      
กิจกรรมย่อยท่ี 9 บริการด้านการอนุญาต 
9.1  การตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์      
9.2  การออกหลักฐานการอนุญาตโรงงานแปรรูปไม ้โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้า
สิ่งประดิษฐ ์

     

9.3  การประทับตราหนังสือก ากับไม้แปรรูป หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์      
9.4  การตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท      
9.5  การออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้      
9.6 การตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้      
9.7  การตรวจสอบและตดิตามเงื่อนไขการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ. ปา่ไม ้               
พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

     

9.8  การตรวจสอบการขออนุญาตค้าของป่าหวงห้าม      
9.9 การออกหลักฐานการอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม      
9.10  การตรวจสอบการอนญุาตท าไมส้กัและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธ์ิ หรอืสิทธิ
ครอบครอง 
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
9.11  การออกหลักฐานการอนุญาตท าไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครอง 

     

9.12  การตรวจสอบการอนุญาตท าไม้สักและไม้ยางในพื้นที่ป่า      
9.13  การออกหลักฐานการอนุญาตท าไม้สักและไม้ยางในพื้นที่ป่า      
9.14  การตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในเขตหวงห้าม      
9.15  การออกหลักฐานการขออนุญาตท าไม้ในเขตทาง      
9.16  การตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ      
9.17  การติดตามและตรวจสอบการอนุญาตเก็บหาของป่า      
9.18  การติดตามประเมินผลกิจกรรมบริการด้านการอนุญาต      
9.19  การจัดพิมพ์งานอนุญาต รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมบริการด้าน 
การอนุญาต 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 ด าเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
10.1  การตรวจสอบการอนุญาตให้มี ให้ผลิต ให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์      
10.2  การตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น      
10.3  การตรวจสอบออกใบแทน ใบอนุญาตต่างๆ ตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.  2545      
10.4  การตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง      
10.5  การตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์      
10.6  การออกหนังสืออนุญาตให้น าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
เป็นการชั่วคราว 

     

10.7  การตรวจสอบท าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์และท าหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์      
10.8  การตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตและการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. 
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

     

10.9  การตรวจสอบจัดท าทะเบียนพิจารณาออกหนังสือรับรองการมอบเลื่อยโซ่ยนต์
ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือศาลสั่งริบ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 11 ตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้และของป่าเคลื่อนที่ 
11.1  การตรวจสอบการออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่      
11.2  การตรวจสอบการน าไม้ผ่านเขตด่านป่าไม้      
11.3  การตรวจสอบการรับแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้ในท้องที่กรุงเทพฯ และด่านป่าไม้            
ในสังกัดส่วนกลาง 

     

11.4  การตรวจสอบการน าไม้ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์      
11.5  การตรวจสอบการกระท าผิดพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484      
11.6  การออกหนังสืออนุญาต      
กิจกรรมย่อยท่ี 12 ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ 
12.1  การอ านวยการ      
12.2  การตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้และตรวจพิสูจน์ไม้      
12.3  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีตรวจพิสูจน์ไม้ รุ่นที่ 64      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 13 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ 
13.1  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศป่าไม้      
13.2  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT      
13.3  การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง      
13.4  การบริหารงานและอ านวยการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 14 พัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 
14.1  การพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้      
14.2  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ      
14.3  การสัมมนาและฝึกอบรม      
14.4  การบริหารงานและอ านวยการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 15 เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ 
15.1  การปรับปรุงข้อมูลระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่า      
15.2  การพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า      
15.3  การประสานการด าเนินงานระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า      
ผลผลิต (Product)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อ านวยการงานบริหารกลาง 
1.1  การบริหารงานบุคคล การเงินและการบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ 
งานวินัย การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

1.2  การด าเนินงานตามภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งตามพันธกิจ
ตามกฎหมายสามารถปฏิบัติได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 อ านวยการงานประชาสัมพันธ ์
2.1  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารดา้นการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา 
ส่งเสริม ท านุ บ ารุงป่า รวมทั้งการด าเนินงานเกี่ยวกับการป่าไม้ การท าไม้ การเก็บ
หาของป่า การใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าไม้ 

     

2.2  ประชาชนทั่วไป องค์กรภาคเอกชน ภาครัฐตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งมีจิตส านึกในการดูแลและรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 อ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
3.1  ผลการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี      
3.2  ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงานของกรมป่าไม้ 

     

3.3  ผลการสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก      
3.4  ผลการสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาค      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-72       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 อ านวยการงานตรวจสอบภายใน 
4.1  ผลการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานใน
หน้าท่ีของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

     

4.2  ความมั่นใจในการปฏิบัติงานท่ีตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้อง
กับนโยบายของส่วนราชการ จากการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งท่ีทางราชการก าหนด 

     

4.3  ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง      
4.4  ผลการตรวจสอบระบบการดูแลรกัษา และความปลอดภยัของทรัพย์สินของ
หน่วยตรวจรับทีเ่หมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 

     

4.5  ผลการประเมินการด าเนินการเกีย่วกับการเงินการคลังของส่วนราชการ      
4.6  ผลการวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร      
กิจกรรมย่อยท่ี 5 ส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ 
5.1  การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการส่งข้าราชการ              
กรมป่าไม้เข้าร่วมประชุมในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติร่วมกับผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ 

     

5.2 การบริหารจัดการงานป่าไม้ในระดับประเทศเช่ือมโยงสู่ระดับภูมิภาค และระดับ
โลกมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงและอนุสัญญาต่างๆ  

     

5.3 กรมป่าไม้และหน่วยงานต่างประเทศท้ังภายในและภายนอกมีความร่วมมือและ
พันธกรณีด้านการป่าไม้ที่ดี 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 6 การบริการประชาชน 
6.1  เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา      
6.2  ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชน ตลอดจน
เปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

     

6.3  การตอบข้อหารือ กระทู้ถามของสภาฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับ
ภารกิจของกรมป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 
7.1  กระบวนทัศน์ ทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมีประสิทธิภาพจากการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 

     

7.2  ผลของการพัฒนารูปแบบ และระบบการท างานเพื่อให้สอดคล้องกับ                    
การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์

     

7.3  ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง จาก 
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 
และความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

     

7.4 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการสอดคล้องตามยุทธศาสตร ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-73  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
7.5 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการเป็นไปตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตรนายกรัฐมนตรี) 
นโยบายที่ 8 นโยบายด้านการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  

     

7.6 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

     

7.7 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 8 บริหารจัดการงานนิติการ 
8.1  การบริหารจัดการสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ      
8.2  กฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีจากการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้รวมถึงกฎกระทรวงและระเบียบที่
ออกตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

     

8.3 กฎหมายตามนโยบายพิเศษของรฐับาล 2 พระราชบัญญัติ คือ พระราชบัญญตัิ
ป่าไม้พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้รับ
การพัฒนา 

     

8.4  กฎหมายเชิงกระบวนการได้รับการพัฒนา      
8.5  ประชาชน และส่วนราชการต่างๆ ได้รับบริการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้      
8.6 การให้ค าปรึกษา แนะน าด้านกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ได้รับการสนบัสนุน      
8.7  รัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกรมป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาผลประโยชน์
กรณีที่มีคดีความทางอาญา หรือคดีความทางปกครอง 

     

8.8  ความรู้ในขอ้กฎหมายของ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต ์และกฎกระทรวงออก 
ตามความใน พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต ์

     

8.9 ความรู้ในข้อกฎหมายของ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และกฎกระทรวงออก 
ตามความใน พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

     

8.10  การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผดิตามกฎหมายว่าด้วย 
การป่าไม้จากการรับฟังความเห็นในปัญหาและอุปสรรค 

     

8.11  นิติกรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามแผนนติิบัญญัติแห่งชาต ิ

     

8.12  การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกับกฎหมายปา่ไม้และการท างาน 
ของเจา้หนา้ที่ป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 9 บริการด้านการอนุญาต 
9.1  ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ไดร้ับบริการด้านการอนุญาตอตุสาหกรรมไม้ 
ได้แก่ การออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ การออก
ใบอนุญาตคู่มือคนงาน และประทบัตราหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ ์

     

9.2  ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ไดร้ับบริการเกี่ยวกับอนุญาตท าไม ้เก็บหา 
ครอบครองไม้และของป่า รวมทั้งค้าของป่าหวงห้าม 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-74       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
9.3  ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ไดร้ับบริการเกี่ยวกับอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่าไม้ตามวัตถุประสงคต์่างๆ 

     

9.4  บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับบริการเกี่ยวกับการออกหนังสือ
รับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 ด าเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
10.1  ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ไดร้ับบริการในการตรวจสอบออกใบอนุญาต
ให้มีเลื่อยโซ่ยนต ์

     

10.2  ผลการตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซย่นต์และตรวจสอบ 
การจัดท าหมายเลขหน่วยผลิต 

     

10.3  ผลการตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซย่นต ์      
10.4  ผลการตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อ
สินจ้าง 

     

10.5  ผลการตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้น าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพ้ืนท่ีที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว 

     

10.6  ผลการตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซย่นต์ของผูไ้ด้รับ
อนุญาตให้ผลิต ให้น าเข้า และซ่อมแซมเลื่อยโซย่นต ์

     

10.7  การเก็บรักษาและด าเนินการเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือ
ศาลสั่งริบ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 11 ตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้และของป่าเคลื่อนที่ 
11.1  การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
11.2  ผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก      
11.3  ค าแนะน าในการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย และปราบปราม                  
การกระท าผิดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 12 ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม ้
12.1  ผลการตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานไม้และผลิตภัณฑ์ป่าไม้ เพื่อใช้
ในประเทศและส่งออกนอกราชอาณาจักร 

     

12.2  จ านวนการออกใบรับรองประกอบการส่งออกของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ตาม
มาตรฐานสากล และส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 13 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูิศาสตร์ป่าไม้ 
13.1  ข้อมูลสารสนเทศของกรมป่าไม้ใหม้ีความทันสมัย น่าเชื่อถือ สามารถ
น ามาใช้ประโยชนไ์ด ้

     

13.2  ข้อมูลระบบภูมสิารสนเทศพ้ืนท่ีปา่ชุมชนให้มีความทันสมยั น่าเช่ือถือ      
13.3  ระบบข้อมลูภูมสิารสนเทศป่าภาครัฐให้มีความสมบรูณ์ เป็นปจัจุบัน      
13.4  บุคลากรของกรมป่าไม้มีความรู้และทักษะการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน 

     

      
      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 14 พัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 
14.1  การใช้งานระบบเครือข่ายฯ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลมี
เสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 

     

14.2  ระยะเวลาการขัดข้องของระบบเครือข่ายฯ น้อยที่สุดจากการตรวจสอบการท างาน
ของระบบเครือข่ายฯ และแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นกบัระบบเครือขา่ยฯ ได้อยา่งรวดเร็ว 

     

14.3  ระบบเครือข่ายฯ และระบบฐานข้อมูลได้รับการป้องกันจากผู้บุกรุกและผู้ที่
ไม่มสีิทธิในการเข้าใช้ระบบฯ ทั้งจากภายนอกและภายในระบบเครือข่ายฯ 

     

14.4  การพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไมช่้วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยใหก้ับข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูล และเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล 
ส าหรับตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐาน เมื่อเกิดการบุกรุกระบบฯ 

     

14.5  ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลได้รับการป้องกันจากไวรัสคอมพิวเตอร ์
ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ ที่เป็นอันตรายต่อระบบฯ (Malware) 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 15 เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ 
15.1  ประสิทธิภาพการควบคมุดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาต ิและพื้นที่ป่าไมท้ี่
เหลืออยู่มิให้ถูกบุกรุกแผ้วถางท าลายเพิ่มขึ้น และการฟื้นฟูสภาพป่าสามารถรักษา
สมดลุของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

15.2  การป้องกันการบุกรุกท าลายป่า และการฟื้นฟูสภาพป่าไม้จากการเฝา้ระวัง
การเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ีป่าไม ้

     

15.3  ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่า และฟื้นฟูสภาพป่าอย่างเปน็รูปธรรม      
15.4  การติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม      
15.5  การเฝา้ระวังการลักลอบตัดฟันไมท้ี่มีความต้องการสูง      
15.6  บุคลากรไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT       
การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่านมีความพึงพอใจต่อแต่ละมิติของการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1. มิติจุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
1.1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ กับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้ 

     

1.2 การก าหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดท างบประมาณ      
1.3 การพิจารณาความซ้ าซ้อนของผลผลิต/โครงการ      
2. มิติการวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การพิจารณาความเช่ือมโยงและการถ่ายทอดภารกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ มายังผลผลิต/โครงการ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
2.2  การก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดระยะยาว      
2.3  การก าหนดแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุง      
2.4  การทบทวนกลยุทธ์      
3. มิติความเชื่อมโยงงบประมาณ   
3.1  การก าหนดเป้าหมายผลผลิต      
3.2  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการกับการใช้งบประมาณ      
3.3  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
3.4  การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน      
4. มิติการบริหารจัดการ 
4.1  การจัดท า/บริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
4.2  การจัดท าระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับ      
4.3  การประเมินผู้รับผิดชอบผลผลิต      
5. มิติการประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
5.1  การประเมินผลในระดับผลผลิต      
5.2  การประเมินผลในระดับผลลัพธ์      
5.3  การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม      
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์  
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน  
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-77  

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

กิจกรรมหลัก พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ: บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม ้
 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลติที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 
กิจกรรมหลัก พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้  
   กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม ้

   กิจกรรมย่อยที่ 2 วนวัฒนวิจัย 

   กิจกรรมย่อยที่ 3 วิจัยเศรษฐกิจปา่ไม ้

   กิจกรรมย่อยที่ 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชนไ์ม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 

   กิจกรรมย่อยที่ 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชนไ์ม้และผลิตผลปา่ไม้ 

   กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

   กิจกรรมย่อยที่ 7 พัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม ้
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 
1.1  การปรับปรุงฟื้นฟพูื้นที่แปลงทดลองในรูปแบบต่างๆ ให้มีสภาพและคุณภาพดีขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรทางพันธุกรรมไม้ป่า (Forest Genetic Resources)  
ที่จะน าไปพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์              
ในงานวิจัยในอนาคตและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่เหมาะสม โดยอาศัยหลักวิชาการ 
และการปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาเป็นแนวทางในการจัดการ 

     

1.2  การวิจัยพัฒนาต่อยอดช่วยสนับสนุนการปลูกไมส้วนป่าและการใช้ประโยชนไ์ม้ 
จากสวนป่า 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
1.3  การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปา่ไม้ช่วยในการปรับปรุงหน่วยงาน ครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 

     

1.4  การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปา่ไม้ช่วยในการเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางวนวัฒนวิจัยและการใช้ประโยชน์ไม้สูเ่กษตรกรและภาคธุรกิจ 

     

1.5 การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปา่ไม้ช่วยประสานงานวิจยั ร่วมส ารวจและเก็บ
ข้อมูลกับหน่วยงานภาคสนามของส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
2.1  กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยการศึกษาวิจัยทางด้านเมล็ดไม้ การปลูกทดลองพรรณไม้ 
การพัฒนากล้าไม้ สรีระวิทยา นิเวศวิทยา ปฐพีวิทยาและปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า 

     

2.2  กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยการศึกษาวิจัยการฟื้นฟูและจัดการแปลงทดลองในรูปแบบต่างๆ       
2.3 กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
2.4 กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยสร้างรายได้แก่ประชาชน      
2.5 กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับ
หน่วยงานภาคสนามของส านักวิจยัและพัฒนาการป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 วิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ 
3.1  การวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ช่วยในการศึกษาการใช้ไม้ในภาคอตุสาหกรรมในประเทศ 
และแนวโนม้การใช้ไม้ในอนาคต 

     

3.2  การวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ช่วยในการศึกษาสภาวะการค้าไม้ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

     

3.3  การวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ช่วยในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ 
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.1 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการพัฒนาพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อปลูกป่า
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม 

     

4.2  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการประเมินศักยภาพสายพันธุไ์ม้สักเพื่อการปลูกป่า 
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

     

4.3  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาเทคนิคการบ ารุงรักษาสวนป่าอย่างประณตีเพื่อ 
เพิ่มผลผลิตและคณุภาพเนื้อไม้ของสวนป่าไมส้ัก 

     

4.4  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตของสวนป่า
เชิงพาณิชย์ในพ้ืนท่ีดินที่มีปัญหาและเสื่อมโทรม 

     

4.5  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการจัดการผลผลิตและการใช้ประโยชนไ์มจ้ากสวนป่า
ของสหกรณส์วนป่าภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน 

     

4.6  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการเพิ่มคุณค่าเศษเหลือหรือก่ิงขนาดเล็กของไม้ 
จากสวนป่าโดยการท าเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

     

4.7  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการผลติถ่านขาวเพื่อการใช้ประโยชนไ์ม้ด้านพลังงาน
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
4.8  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการผลติเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใช้ประโยชน์ไม ้
ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม  

     

4.9  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการคลีไ่ม้ไผด่้วยไอน้ าเพื่อผลิตไม้ไผ่ประสาน       
4.10 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาแผ่นฉนวนความร้อนสอดไส้เส้นใยธรรมชาติ 
เพื่อการก่อสร้างจากไมส้วนป่าโตเร็ว 

     

4.11 กิจกรรมวิจัยฯ ช่วยศึกษาการปรับปรุงคุณภาพไม้สักสวนป่าอายุน้อยด้วยไมโครเวฟ      
4.12 กิจกรรมวิจัยฯ ช่วยศึกษาการป้องกันรักษาเนื้อไม้โตเร็วด้วยเทคนิคการใช้ความร้อน      
4.13 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการเพิ่มมูลค่าขี้เลื่อยไม้สวนป่าเป็นวัสดุเพาะเห็ด 
เชิงพาณิชย ์

     

4.14 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าโดยวธิีไม่ท าลาย
ตัวอย่าง 

     

4.15 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยประสานงานวจิัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปา่ไม้ 
5.1  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยเพิ่มมลูค่าของไม้และผลิตผลปา่ไม้ โดยการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีให้เหมาะสม 

     

5.2  กิจกรรมวิจัยฯ ช่วยเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
5.3 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยสร้างรายได้แกป่ระชาชน      
5.4 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยให้สามารถเลือกใช้ไม้และผลติผลป่าไม้ตรงตามหลักวิชาการ
ถูกต้องเหมาะสม 

     

5.5 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร      
5.6 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยด้านการใช้ประโยชน์ของป่าและพืชสมุนไพรเปน็ไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

     

5.7 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยประสานงานวจิัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.1  การพัฒนาฯ ช่วยเป็นศูนย์รวมในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านวิชาการป่าไม้      
6.2  การพัฒนาฯ ช่วยเป็นศูนย์รวมข้อมูลและศูนย์บริการความรู้ด้านวิชาการป่าไม้      
6.3  การพัฒนาฯ ช่วยเป็นศูนย์กลางพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้สาขาต่างๆ      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ 
7.1 กิจกรรมฯ ช่วยพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) การน าวัสดุชีวภาพ (Bio-material) 
อาทิเช่น เศษเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งเศษวัสดุไม้และเศษพืชเกษตรเหลือทิ้งอื่นๆ กลับมา
มีคุณค่าเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อ
ชุมชนและอุตสาหกรรม เป็นการเช่ือมโยงวิชาการเทคโนโลยีทางไม้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้ประโยชนว์ัสดุชีวภาพให้สอดคล้องประสานกัน เพื่อท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-83  

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
7.2 กิจกรรมฯ ช่วยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทางด้าน
อุตสาหกรรมวสัดุทดแทนไม ้

     

7.3 กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลติวัสดุทดแทนไม ้      
7.4 กิจกรรมฯ ช่วยพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้จากเศษวัสดุชีวภาพ
เหลือใช้ประจ าภาคต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและบริการที่มีศักยภาพหรือมีโอกาส 
ทางการตลาดสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ  

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร (ตัวท่านเอง) 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-84       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

กระบวนการด าเนินงาน (Process)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 
1.1  การอ านวยการ      
1.2  การสัมมนาและฝึกอบรม      
1.3  การจัดเก็บเมล็ดไม้สายพันธ์ุดี      
1.4  การวิจัยศักยภาพของไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา เพื่อการพาณิชย ์      
1.5  การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้วงศ์อบเชยในภาวะโลกร้อน      
1.6 การบ ารุงแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้อายุมากกว่า 10 ปี       
1.7 การจัดท าแนวกันไฟ      
1.8 การจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่      
1.9 การบ ารุง รักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมหน่วยงาน      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
2.1 การอ านวยการ      
2.2  การพัฒนาพันธุ์ไม้พะยูงส าหรับการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ      
2.3 การทดสอบพันธุกรรมและปรับปรุงไม้ประดู่เพื่อการปลูกป่าเศรษฐกิจ      
2.4 การวิจัยและพัฒนาไม้หอมแก่นจันทน์เพื่อการค้า      
2.5 การจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืนเพื่อเกษตรกร      
2.6  การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ให้ยางรัก      
2.7  การวิจัยและพัฒนาไผ่ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์      
2.8  การปรับปรุงพันธุ์ไม้สน ระยะที่ 2 ส าหรับการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ      
2.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการจัดการเมล็ดพันธ์ุไม้ป่า      
2.10 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6      
2.11 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10      
2.12 การสร้างแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้จากป่าปลูก      
2.13 หน่วยปฏิบัติส่วนภูมิภาค      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 วิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ 
3.1  การอ านวยการ      
3.2  การศึกษาเชิงเศรษฐกิจด้านผลิตผลป่าไม้      
3.3  การศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจป่าไม้ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)      
3.4 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงครั่ง อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.1  การอ านวยการ      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
4.2  การวิจัยและพัฒนาการปลูก การจดัการและการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่า
เศรษฐกิจสู่กลุ่มเกษตรกรและชุมชน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ 
5.1 การอ านวยการ      
5.2 ชุดโครงการวิจยัและพัฒนาการใช้ประโยชนไ์ม้ไผ่เพื่อการพาณิชย์      
5.3 การเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์และเพิ่มมลูค่าผลติผลป่าไม้      
5.4 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแมลงกินได ้      
5.5 การศึกษาการเกิดดอกเห็ดตะไคล เห็ดขมิ้นใหญ่ และเห็ดตบัเต่าในสวนป่า โดย
ใช้เส้นใยและสปอร ์

     

5.6 ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 8 ศูนย ์      
กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.1  การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยด้านป่าไม้      
6.2  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านป่าไม้และระบบสารสนเทศ      
6.3  การประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่งานวิชาการป่าไม้      
6.4  การจัดท าสื่อด้านวิชาการป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ       
6.5  การสร้างเครือข่ายงานวิจยัด้านป่าไม ้      
6.6  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจากผลงานวิจัยด้านป่าไม้      
6.7 การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการป่าไม้      
6.8  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ 
7.1 การอ านวยการ      
7.2 การพัฒนาผลิตภาพการผลิตวสัดทุดแทนไม้จากวสัดุชีวภาพเพื่อชุมชนและ
อุตสาหกรรม 

     

 
ผลผลิต (Product)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 
1.1  พื้นที่แปลงทดลองในรูปแบบต่างๆ มีสภาพและคุณภาพดีขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่ง
รวบรวมทรัพยากรทางพันธุกรรมไม้ป่า (Forest Genetic Resources) ที่จะน าไปพัฒนา
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยในอนาคต
และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่เหมาะสม โดยอาศัยหลักวิชาการและการปฏิบัติทาง 
วนวัฒนวิทยาเป็นแนวทางในการจัดการ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
1.2  การวิจัยพัฒนาต่อยอดสนับสนุนการปลูกไมส้วนป่าและการใช้ประโยชน์ไม้ 
จากสวนป่า 

     

1.3  หน่วยงาน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้รับการปรับปรุง      
1.4  การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวนวัฒนวิจัยและการใช้ประโยชน์ไม ้
สู่เกษตรกรและภาคธุรกิจ 

     

1.5 การประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
2.1  ผลการศึกษาวิจัยทางด้านเมล็ดไม้ การปลูกทดลองพรรณไม้ การพัฒนากล้าไม้  
สรีระวิทยา นิเวศวิทยา ปฐพีวิทยาและปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า 

     

2.2  ผลการศึกษาวิจัยการฟื้นฟูและจัดการแปลงทดลองในรูปแบบต่างๆ       
2.3 การเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
2.4 ประชาชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ผลงานวิจัย      
2.5 การประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 วิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ 
3.1  ผลการศึกษาการใช้ไม้ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และแนวโน้มการใช้ไม้ 
ในอนาคต 

     

3.2  ผลการศึกษาสภาวะการค้าไม้ทั้งภายในและต่างประเทศ      
3.3  ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ และความคิดเห็นและความตอ้งการ 
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.1 การพัฒนาพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม      
4.2 การประเมินศักยภาพสายพันธ์ุไม้สักเพื่อการปลูกป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม      
4.3  ผลการศึกษาเทคนิคการบ ารุงรักษาสวนป่าอย่างประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพเนื้อไม้ของสวนป่าไม้สัก 

     

4.4  ผลการศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าเชิงพาณิชย์
ในพื้นที่ดินท่ีมีปัญหาและเสื่อมโทรม 

     

4.5  ผลการศึกษาการจัดการผลผลิตและการใช้ประโยชน์ไม้จากสวนป่าของสหกรณ์
สวนป่าภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน 

     

4.6 ผลการศึกษาการเพิ่มคณุค่าเศษเหลือหรือก่ิงขนาดเล็กของไมจ้ากสวนป่าโดย 
การท าเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

     

4.7  ผลการศึกษาการผลติถ่านขาวเพื่อการใช้ประโยชนไ์ม้ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์
และอุตสาหกรรม 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
4.8  ผลการศึกษาการผลติเช้ือเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลงังาน 
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม  

     

4.9  ผลการศึกษาการคลี่ไม้ไผ่ด้วยไอน้ าเพื่อผลิตไม้ไผ่ประสาน       
4.10 ผลการศึกษาแผ่นฉนวนความร้อนสอดไส้เส้นใยธรรมชาติเพื่อการก่อสร้าง 
จากไมส้วนป่าโตเร็ว 

     

4.11 ผลการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพไม้สักสวนป่าอายุน้อยด้วยไมโครเวฟ      
4.12 ผลการศึกษาการป้องกันรักษาเนื้อไม้โตเร็วด้วยเทคนิคการใช้ความร้อน      
4.13 ผลการศึกษาการเพิ่มมลูค่าขี้เลื่อยไม้สวนป่าเป็นวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์      
4.14 ผลการศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าโดยวิธีไม่ท าลายตัวอย่าง      
4.15 การประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปา่ไม้ 
5.1  การเพิ่มมลูค่าของไม้และผลติผลปา่ไม้ โดยการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีให้
เหมาะสม 

     

5.2  การเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
5.3 ประชาชนสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการน าผลการวจิัยไปใช้      
5.4 สามารถเลือกใช้ไม้และผลติผลป่าไม้ตรงตามหลักวิชาการถูกต้องเหมาะสม      
5.5 ประสิทธิภาพการใช้วัสดเุหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น      
5.6 การใช้ประโยชน์ของป่าและพืชสมนุไพรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน      
5.7 การประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.1  การเป็นศูนย์รวมในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านวิชาการป่าไม้      
6.2  การเป็นศูนย์รวมข้อมูลและศูนย์บริการความรู้ด้านวิชาการป่าไม้      
6.3  การเป็นศูนย์กลางพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้สาขาต่างๆ      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ 
7.1 การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) การน าวัสดุชีวภาพ (Bio-material) อาทิเช่น 
เศษเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งเศษวัสดุไม้และเศษพืชเกษตรเหลือทิ้งอื่นๆ กลับมามีคุณค่า
เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อชุมชนและ
อุตสาหกรรม เป็นการเช่ือมโยงวิชาการเทคโนโลยีทางไม้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้ประโยชน์วัสดุชีวภาพให้สอดคล้องประสานกัน เพื่อท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

     

7.2 การวิจัยได้รับการสนับสนุนและพฒันาต่อยอดงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมวสัดุ
ทดแทนไม ้

     

7.3 การส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตวสัดุทดแทนไม้      
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
7.4 นวัตกรรมอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้จากเศษวัสดุชีวภาพเหลือใช้ประจ าภาคต่างๆ 
ได้รับการพัฒนา ให้ได้มาตรฐานและบริการที่มีศักยภาพหรือมีโอกาสทางการตลาดสูง เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  

     

 
การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่านมีความพึงพอใจต่อแต่ละมิติของการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1. มิติจุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
1.1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ กับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้ 

     

1.2 การก าหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดท างบประมาณ      
1.3 การพิจารณาความซ้ าซ้อนของผลผลิต/โครงการ      
2. มิติการวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การพิจารณาความเช่ือมโยงและการถ่ายทอดภารกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ มายังผลผลิต/โครงการ 

     

2.2  การก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดระยะยาว      
2.3  การก าหนดแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุง      
2.4  การทบทวนกลยุทธ์      
3. มิติความเชื่อมโยงงบประมาณ   
3.1  การก าหนดเป้าหมายผลผลิต      
3.2  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการกับการใช้งบประมาณ      
3.3  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
3.4  การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน      
4. มิติการบริหารจัดการ 
4.1  การจัดท า/บริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
4.2  การจัดท าระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับ      
4.3  การประเมินผู้รับผิดชอบผลผลิต      
5. มิติการประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
5.1  การประเมินผลในระดับผลผลิต      
5.2  การประเมินผลในระดับผลลัพธ์      
5.3  การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม      
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์  
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน  
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
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ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................................................................  
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.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

 
*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-92       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

กิจกรรมหลัก จดัท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ:  บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม ้
 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง  ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลติที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 
กิจกรรมหลัก จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 กิจกรรมย่อยที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
1.1  การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้อย่างยั่งยืน 

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร (ตัวท่านเอง) 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 

กระบวนการด าเนินงาน (Process)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.1  การอ านวยการ      

1.2 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น      

1.3 การจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ      

1.4 การอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นหายาก และใกล้สูญพันธ์ุ      

1.5 การเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

     

1.6 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ      

1.7 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ      
 
ผลผลิต (Product)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.1  ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้อย่างยั่งยืน 
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่านมีความพึงพอใจต่อแต่ละมิติของการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1. มิติจุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
1.1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ กับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้ 

     

1.2 การก าหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดท างบประมาณ      
1.3 การพิจารณาความซ้ าซ้อนของผลผลิต/โครงการ      
2. มิติการวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การพิจารณาความเช่ือมโยงและการถ่ายทอดภารกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ มายังผลผลิต/โครงการ 

     

2.2  การก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดระยะยาว      
2.3  การก าหนดแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุง      
2.4  การทบทวนกลยุทธ์      
3. มิติความเชื่อมโยงงบประมาณ   
3.1  การก าหนดเป้าหมายผลผลิต      
3.2  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการกับการใช้งบประมาณ      
3.3  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
3.4  การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน      
4. มิติการบริหารจัดการ 
4.1  การจัดท า/บริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
4.2  การจัดท าระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับ      
4.3  การประเมินผู้รับผิดชอบผลผลิต      
5. มิติการประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
5.1  การประเมินผลในระดับผลผลิต      
5.2  การประเมินผลในระดับผลลัพธ์      
5.3  การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม      
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์  
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน  
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหวา่งหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-98       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

 
*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-99  

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนงานที่ 2 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ:  บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม ้
 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง  ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-100       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

แผนงานท่ี 2 รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมอืการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน EU-Flegt และ AEC 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน EU-Flegt และ AEC 
1.1 กิจกรรมฯ ช่วยในการตรวจสอบชนิดไม้และความถูกต้องตามกฎหมาย      
1.2 กิจกรรมฯ ช่วยในการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้      
1.3 กิจกรรมฯ ช่วยก่อให้เกิดการให้ค าปรึกษาและแนะน าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการออกหนังสือรับรองในส่วนภูมิภาค 

     

1.4 กิจกรรมฯ ช่วยก่อให้เกิดการให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ผู้ส่งออกและประชาชน
ทั่วไป 

     

1.5 กิจกรรมฯ ช่วยพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการให้มีศักยภาพในการบริการที่ดี และ
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

     

1.6 กิจกรรมช่วยฯ รองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภบิาล และการค้า  
จากต่างประเทศ (EU-Flegt) ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 3 มีนาคม 2556  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประเภทไม้ของประเทศไทย 

     

1.7 กิจกรรมฯ ช่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
เตรียมรองรับการเข้าสู่เศรษฐกจิอาเซียน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีใช้ไมเ้ป็น
ปัจจัยการผลติ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-101  

ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร (ตัวท่านเอง) 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 

กระบวนการด าเนินงาน (Process)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน EU-Flegt และ AEC 
1.1 การออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่านไม้      
1.2 การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ      
1.3 การให้ค าปรึกษาและแนะน าเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการออกหนังสือรับรอง
ในส่วนภูมิภาค 

     

1.4  การให้ค าปรึกษาและแนะน าแกผู่ส้่งออกและประชาชนท่ัวไป      
1.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย      
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ผลผลิต (Product)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน EU-Flegt และ AEC 
1.1 การตรวจสอบชนิดไม้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย      
1.2 การออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้      
1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกหนังสือรับรองในส่วนภูมิภาคได้รับค าปรึกษา
และแนะน า 

     

1.4 ผู้ส่งออกและประชาชนท่ัวไปได้รับค าปรึกษาและแนะน า      
1.5 บุคลากรผู้ให้บริการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการบริการที่ดี และ
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

     

1.6 เกิดการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า  
จากต่างประเทศ (EU-Flegt) ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 3 มีนาคม 2556  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประเภทไม้ของประเทศไทย 

     

1.7 ระบบเทคโนโลยีเพื่อการคา้ไม้ที่ถกูต้องตามกฎหมายได้รับการพัฒนา เตรียม
รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซยีน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ใช้ไม้เป็น
ปัจจัยการผลติ 

     

 
การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่านมีความพึงพอใจต่อแต่ละมิติของการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1. มิติจุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
1.1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ กับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้ 

     

1.2 การก าหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดท างบประมาณ      
1.3 การพิจารณาความซ้ าซ้อนของผลผลิต/โครงการ      
2. มิติการวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การพิจารณาความเช่ือมโยงและการถ่ายทอดภารกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ มายังผลผลิต/โครงการ 

     

2.2  การก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดระยะยาว      
2.3  การก าหนดแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุง      
2.4  การทบทวนกลยุทธ์      
      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
3. มิติความเชื่อมโยงงบประมาณ   
3.1  การก าหนดเป้าหมายผลผลิต      
3.2  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการกับการใช้งบประมาณ      
3.3  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
3.4  การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน      
4. มิติการบริหารจัดการ 
4.1  การจัดท า/บริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
4.2  การจัดท าระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับ      
4.3  การประเมินผู้รับผิดชอบผลผลิต      
5. มิติการประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
5.1  การประเมินผลในระดับผลผลิต      
5.2  การประเมินผลในระดับผลลัพธ์      
5.3  การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม      
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์  
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน  
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
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จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-105  

 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-106       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนงานที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ:  บุคลากรระดับผู้บริหาร กรมป่าไม ้
 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-107  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม ้

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไม่เหมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
1.1 การจดัเตรยีมพนักงานดับไฟป่าและเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการป้องกันไฟปา่ไวป้ระจ าหน่วย
ส่งเสรมิการควบคมุไฟป่าให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟปา่ควบคู่
ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมการควบคุมไฟปา่ช่วยสนบัสนุนหน่วยงานและ
ชุมชนในการควบคมุไฟปา่ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ

     

1.2 การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ีช่วย             
ในการเตรยีมความพร้อมป้องกันไฟป่าและควบคมุหมอกควันร่วมกนั 

     

1.3 การจัดฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่
กับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ช่วยในการสร้างทักษะให้ราษฎรในพื้นที่มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเอง รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมใน                    
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศภาคป่าไม ้
2.1 กิจกรรมฯ ช่วยในการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศต่อ
พันธุ์ไม้ ระบบนเิวศของป่าสงวนแห่งชาติและสวนป่า อันท่ีเป็นการจดัการให้ได้รับ
ผลผลติสูงสดุ ทั้งในการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนของหมู่ไม้แตล่ะชนิด 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-108       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
2.2 กิจกรรมฯ ช่วยในการศึกษาการปรับตัวของชนิดพันธ์ุไม้ในสภาพ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย โดยคัดเลือกสายพันธุ์ไม้ ถ่ินก าเนิด
ของพันธุ์ไม้ที่ทนทานต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ โรค และแมลง และ
การศึกษารูปแบบของสวนป่าทีเ่หมาะสม รวมถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทางด้านป่าไม้ เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน 

     

2.3 กิจกรรมฯ ช่วยในการศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกปา่ภายใต้กลไกการพัฒนา
ที่สะอาด โดยเน้นพันธุ์ไม้เศรษฐกจิเพื่อกักเก็บคาร์บอน 

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร (ตัวท่านเอง) 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผข-109  

กระบวนการด าเนินงาน (Process)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
1.1 การจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยสง่เสริม 
การควบคุมไฟป่า 

     

1.2 การจัดท าแนวกันไฟ      
1.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรยีม 
ความพร้อมควบคมุไฟป่าร่วมกัน 

     

1.4 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ป้องกันไฟป่าให้หน่วยงานส่วนราชการ 
และสถาบันการศึกษาต่างๆ  

     

1.5 การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิงานปอ้งกัน 
ไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศภาคป่าไม ้
2.1 การอ านวยการการวิจัยคาร์บอนในสวนป่าของประเทศไทย เพื่อสนบัสนุน 
การแก้ไขภาวะโลกร้อน 

     

ผลผลิต (Product)  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
1.1 พนักงานดับไฟป่าและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการป้องกันไฟป่ามีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่า และมีทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
ช่วยสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประจ า
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 

     

1.2  เครือข่ายและความร่วมมือจากหนว่ยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ีมีความพร้อมใน               
การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันร่วมกัน 

     

1.3  ราษฎรในพื้นที่มีความรู้ดา้นทฤษฎ ีและวิชาการด้านไฟป่า และเกิดทกัษะ                  
การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และมีความพร้อมที่จะปฏิบตัิการดับไฟป่าด้วยตนเอง 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศภาคป่าไม ้
2.1 ผลการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศต่อพันธุ์ไม้ ระบบ
นิเวศของป่าสงวนแห่งชาติและสวนป่า อันที่เป็นการจัดการให้ได้รับผลผลติสูงสดุ 
ทั้งในการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนของหมู่ไม้แต่ละชนิด 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผข-110       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
2.2 ผลการศึกษาการปรับตัวของชนิดพันธุ์ไม้ในสภาพการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูิอากาศของประเทศไทย และได้คัดเลือกสายพันธ์ุไม้ ถิ่นก าเนิดของพันธุ์ไม้
ที่ทนทานต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ โรค และแมลง และผลการศึกษา
รูปแบบของสวนป่าที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางด้านป่าไม้ 
เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน 

     

2.3 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกป่าภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
โดยเน้นพันธุไ์ม้เศรษฐกิจเพื่อกักเกบ็คาร์บอน 

     

 
การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่านมีความพึงพอใจต่อแต่ละมิติของการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1. มิติจุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
1.1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ กับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้ 

     

1.2 การก าหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดท างบประมาณ      
1.3 การพิจารณาความซ้ าซ้อนของผลผลิต/โครงการ      
2. มิติการวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การพิจารณาความเช่ือมโยงและการถ่ายทอดภารกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ มายังผลผลิต/โครงการ 

     

2.2  การก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดระยะยาว      
2.3  การก าหนดแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุง      
2.4  การทบทวนกลยุทธ์      
3. มิติความเชื่อมโยงงบประมาณ   
3.1  การก าหนดเป้าหมายผลผลิต      
3.2  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการกับการใช้งบประมาณ      
3.3  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
3.4  การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน      
4. มิติการบริหารจัดการ 
4.1  การจัดท า/บริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
4.2  การจัดท าระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับ      
4.3  การประเมินผู้รับผิดชอบผลผลิต      
5. มิติการประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
5.1  การประเมินผลในระดับผลผลิต      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
5.2  การประเมินผลในระดับผลลัพธ์      
5.3  การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม      
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์  
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน  
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิม่ขึ้นของราคาพืชเศรษฐกจิ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตเิพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................  
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......................................................................................................................................................................................................  
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......................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามผู้ให้บริการ: บุคลากรระดับผูป้ฏิบัติการ กรมป่าไม้ 
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 1 ปอ้งกันรักษาป่า 

 

     

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 
ผู้ให้บริการ: บุคลากรระดับปฏิบัตกิาร กรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง
การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2  ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4  การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของ 

กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ส่วนที่ 5  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลติที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจดัการ  
กิจกรรมหลกัที่ 1 ป้องกันรักษาป่า 

 กิจกรรมย่อยที่ 1 ดูแลรักษาและจดัเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน 
 กิจกรรมย่อยที่ 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
 กิจกรรมย่อยที่ 3 ด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง 
 กิจกรรมย่อยที่ 4 ราษฎรอาสาสมคัรพิทักษ์ป่า 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวนิ 
1.1 การดูแลรักษาไม้ของกลางคดีป่าสาละวินซึ่งเป็นพยานหลักฐานส าคญัของคดี 
ช่วยให้ไม้อยู่ในสภาพเดิมและช่วยรักษาเนื้อไมไ้ม่ใหผุ้พังแตกร้าว 

     

1.2 การดูแลรักษาไม้ของกลางป่าคดีปา่สาละวินช่วยป้องกันอัคคีภัยซึ่งอาจจะเกดิ
กับไม้ของกลางป่าสาละวิน 

     

1.3 การดูแลรักษาไม้ของกลางป่าคดีปา่สาละวินช่วยป้องกันไม้สญูหาย      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2.1 การสร้างความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ                
ทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ ช่วยไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงไปจากเดิมและช่วยหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-4       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
2.2  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

     

2.3  การสร้างจิตส านึกร่วมของราษฎรในพื้นที่ช่วยท าให้เกิดความรักป่า ความหวงแหนป่า 
และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของป่า 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง 
3.1 กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางช่วยให้หน่วยงานของกรมป่าไม้ได้ดูแล
ไม้ของกลางให้ปลอดภัยและมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3.2 กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางช่วยอ านวยความสะดวกในการขนย้าย
ไม้ของกลางมาเก็บรักษา 

     

3.3 กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางช่วยในการติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

     

3.4 กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางช่วยรักษาคุณภาพและราคาของไม้
ไม่ให้เสื่อมคณุภาพอย่างรวดเร็วตามฤดูกาล 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
4.1 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยสนองพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

     

4.2 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยในการจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกัน
รักษาป่า โดยสรา้งการมสี่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและดแูลรักษาป่า 
ในท้องถิ่นของตนเอง 

     

4.3 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยให้ราษฎรในพื้นที่เกิดจิตส านึกร่วมกัน
ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม ้

     

4.4 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยสนับสนุนการเกิดพลังมวลชน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่ไม ้

     

4.5 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยหยุดยั้งการท าลายป่า และหยุดยั้ง
ขบวนการลักลอบท าลายทรัพยากรป่าไม ้

     

4.6 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยให้เกิดความรักและความสามัคคีในชุมชน      
4.7 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยให้ราษฎรเข้าใจถึงปัญหาผลกระทบ 
ของการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และความจ าเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

     

4.8 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยให้ราษฎรมีทัศนคติที่ดตี่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-5  

ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
กระบวนการด าเนินงาน (Process) (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่านเกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวนิ 
1.1  การดูแลรักษาไม้ของกลางป่าสาละวิน      
1.2  การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2.1 การจัดท าแผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานส่วนภูมภิาค 

     

2.2  การลาดตระเวนตรวจสภาพป่า ปอ้งกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม ้

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-6       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
2.3 การปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสบืสวนด าเนินคดี 
และกระบวนการที่เกีย่วข้องกับผู้กระท าผดิ ประสาน ตดิตามสถานการณเ์พื่อ
หยุดยั้งการท าลายป่า 

     

2.4 การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนหรือ
ราษฎรในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเน้นการเข้ามี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาต ิ

     

2.5  การศึกษา วิเคราะห์และก าหนดยทุธศาสตรเ์พื่อการป้องกันรักษาป่า และ 
การปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

     

2.6  การตรวจปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ทุกฉบบั พร้อมทั้ง
สืบสวนเสาะหาเบาะแสและการข่าว และสนับสนุนหรือร่วมการปฏบิัติงานแก่
หน่วยงานภาคสนามและปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

     

2.7 การจัดซื้อรถบรรทุก ดเีซล ขนาด 1 ตัน (CAP)      
2.8 การจัดซื้อเครื่องมือหาพิกัดดาวเทยีม (GPS)      
2.9 การจัดซื้อวิทยตุิดรถยนต์ขนาด 25 วัตต์      
2.10 การจัดซื้อวิทยุมือถือ ขนาด 5 วัตต์      
2.11 การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารส านักงาน      
2.12 การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพ้ืนที่      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง 
3.1 การประสานความร่วมมือให้การสนับสนุนหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการจัดการ
ไม้ของกลางอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3.2 การจัดเก็บไม้ของกลางให้อยู่ในสถานท่ีปลอดภัย      
3.3 การบ ารุงดูแลรักษาไม้ของกลาง      
3.4 การจ้างเฝ้ารักษาไม้ของกลางในกรณีจ าเป็น      
3.5 การตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนท่ี      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
4.1 การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เพื่อ
จัดตั้งเครือข่ายและการมสี่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 

     

4.2 การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)      
4.3 การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร 
ในการป้องกันรักษาป่า” 

     

 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ผลผลิต (Product) (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่านเกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด. 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวนิ 
1.1 ไม้ของกลางคดีป่าสาละวินซึ่งเป็นพยานหลักฐานส าคัญของคดไีดร้ับการดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพเดิมและเนื้อไม้ไม่ใหผุ้พังแตกร้าว 

     

1.2 การป้องกันอัคคีภัยซึ่งอาจจะเกิดกบัไม้ของกลางป่าสาละวิน      
1.3 ไม้ของกลางป่าคดีปา่สาละวินไม่สญูหาย      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2.1 กรมป่าไม้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกภาคส่วนในการหยุดยั้ง             
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไม้ไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงไปจากเดิมและช่วยหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม ้

     

2.2 ประชาชนไดร้ับประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยการปอ้งกัน 
ปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

     

2.3 ราษฎรในพื้นที่มีจติส านึกร่วม เกิดความรักป่า ความหวงแหนป่า และ 
มีความรูส้ึกเป็นเจ้าของป่า 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง 
3.1 หน่วยงานของกรมป่าไมไ้ดดู้แลไมข้องกลางให้ปลอดภัยและมีการจดัการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     

3.2 การขนย้ายไม้ของกลางมาเกบ็รักษาเป็นไปอย่างสะดวก      
3.3 การติดตามตรวจสอบการด าเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว      
3.4 คุณภาพและราคาของไมไ้ผไ่มเ่สื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็วตามฤดูกาล      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
4.1 การสนองพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

     

4.2 เกิดเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาป่าในท้องถิ่นของตนเอง 

     

4.3 ราษฎรในพื้นที่เกิดจิตส านึกร่วมกนัในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม ้      
4.4 การเกิดพลังมวลชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้      
4.5 การหยุดยั้งการท าลายป่า และหยดุยั้งขบวนการลักลอบท าลายทรัพยากรป่าไม้      
4.6 เกิดความรักและความสามัคคีในชุมชน      
4.7 ราษฎรเข้าใจถึงปัญหาผลกระทบของการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และ 
ความจ าเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

     

4.8 ราษฎรมีทัศนคติที่ดตี่อเจ้าหนา้ที่ของรัฐ และร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์  
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน  
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-10       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ส่วนที่ 4 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โปรดแสดงผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการกา
เครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง 

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
ปัญหา: 1. ข้อมูลแผนท่ี จ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไมย้ังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และ
การด าเนินคดีตามกฎหมาย 
แนวทางการแก้ไข: ส านักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า (สปฟ.) ก าหนดแผนปฏิบัติงานให้หน่วย
ป้องกันฯ ทุกหน่วยจัดท าแผนที่แสดงพ้ืนท่ีและ
ขอบเขตการใช้ที่ดินท่ีเป็นอยู่อย่างชัดเจน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ครุภณัฑย์านพาหนะมสีภาพเก่าและช ารดุทรดุโทรมมีระยะเวลาการใช้งานมานาน  
แนวทางการแก้ไข: การขอรับงบประมาณสนบัสนุน
เพิ่มเตมิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 3. ครุภณัฑ์อาวุธปืนไม่เพยีงพอและที่มีอยู่มสีภาพเก่าไมส่ามารถใช้งานได้ดเีท่าที่ควร  
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าค าของบประมาณโดย
กรมป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 4. เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยป้องกันฯ ยังขาดทักษะในการปฏบิัติงานด้านกฎหมายป่าไม้ การเขยีนบันทึกการจับกุม  
การใช้งานคอมพิวเตอร์ และความรู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
แนวทางการแก้ไข: การขอรับงบประมาณสนบัสนุน
ด้านการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเตมิ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

   
   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
ปัญหา: 5. ไม้ของกลางท่ีจับกุมมีจ านวนมาก การเคลื่อนย้ายจ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่าย  
แนวทางการแก้ไข: การขอรับงบประมาณสนบัสนุน
จาก สปฟ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 6. ขั้นตอนการด าเนินคดี ในการติดต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ยังไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงาน  
แนวทางการแก้ไข: การด าเนินการที่เป็นรูปธรรมใน
การประสานกับผู้แทนคดีที่กรมป่าไม้แต่งตั้ง และ
ส านักกฎหมายในการขอสนบัสนุนงบประมาณ  

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 7. กิจกรรมการส ารวจรวบรวมข้อมูลประมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในป่าธรรมชาตยิงัขาดแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าคู่มอืการส ารวจ 
โดยละเอียด เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 8. ครุภณัฑ์ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ เช่น GPS วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูปดิจติอล เครื่องคอมพิวเตอร ์
แนวทางการแก้ไข: การขอรับงบประมาณสนบัสนุน
เพิ่มเตมิ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 9. อาคารส านักงาน บ้านพัก มีสภาพเก่า ช ารดุ ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม  
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อซ่อมแซม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 

แนวทางการแก้ไข: การขออนุมัตใิช้ไม้ของกลางเพื่อ
การซ่อมแซม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
ปัญหา: 10. งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ในเรื่องค่าไฟฟ้าไม่เพียงพอ  
แนวทางการแก้ไข: สปฟ. ได้จดัสรรงบประมาณเหลือ
จ่ายบางส่วนให้เพิ่มจากจ านวนที่ กปม. จัดสรรให ้

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 11. พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยป้องกันฯ มีจ านวนมากไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอย่างจ ากดั 
แนวทางการแก้ไข: สนับสนุนดา้นบุคลากรเพิ่มเตมิ 
หรืการบรูณาการร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง 
ปัญหา: 1. งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ในเรื่องค่าไฟฟ้าไม่เพียงพอ  
แนวทางการแก้ไข: สปฟ. ได้จดัสรรงบประมาณเหลือ
จ่ายบางส่วนให้เพิ่มจากจ านวนที่ กปม. จัดสรรให ้

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ไม้ของกลางท่ีจับกุมมีจ านวนมาก การเคลื่อนย้ายจ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่าย  
แนวทางการแก้ไข: การขอรับงบประมาณสนบัสนุน
จาก สปฟ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

5.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 2 จดัการที่ดินป่าไม ้

 

     

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 
ผู้ให้บริการ :  บุคลากรระดับปฏิบัตกิาร กรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง
การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 
 ส่วนที่ 4  การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของ 

กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ส่วนที่ 5  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 
หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง  ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 
    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  
ผลผลติที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจดัการ  
กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดการที่ดินป่าไม้ 

 กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดการที่ดินป่าไม้  
 กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 กิจกรรมย่อยที่ 3 ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปญัหาพื้นท่ีปลูกฝิน่อย่างยั่งยืน 
 กิจกรรมย่อยที่ 4 ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม ้

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดการที่ดินป่าไม้  
1.1 กิจกรรมจดัการทีด่ินป่าไม้ช่วยลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ที่ดินและป่าไมร้ะหว่างรัฐกับราษฎร 

     

1.2 ช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองที่ดินปา่สงวนแห่งชาติให้สามารถอยู่อาศยั/ท ากิน 
ได้อย่างถูกต้อง เป็นหลักแหล่งเหมาะสม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
2.1  กิจกรรมช่วยให้ปา่สงวนแห่งชาตมิีแนวเขตในภูมิประเทศจริงอยา่งชัดเจนทั่วประเทศ       
2.2 กิจกรรมช่วยให้ทราบแนวเขตและมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของราษฎรในท้องถิ่น 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 
3.1 กิจกรรมช่วยลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระหว่างรัฐกับราษฎร 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
3.2 กิจกรรมช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติให้สามารถอยู่อาศัย/
ท ากินได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
4.1 กิจกรรมช่วยในการส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน 

     

4.2 กิจกรรมช่วยในการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้
ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ 

     

4.3 กิจกรรมช่วยในการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ส าหรับรับรองและสนับสนุนต่อ
การด าเนินการจัดการป่าไม้ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

     

4.4 กิจกรรมช่วยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอ้างสิทธิครอบครองในท่ีดินป่าไม้      
 
ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผดิชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดการที่ดินป่าไม้ 
1.1  การส ารวจและวางแผนก าหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้      
1.2  การส ารวจ-รังวัดแปลงท่ีดิน      
1.3  การตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธ์ิ      
1.4  การจัดท าขอบเขตให้ชัดเจน      
1.5  การออกหนังสืออนุญาต สทก.      
1.6  การอ านวยการส านักงานและค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการติดตามผล                   
การปฏิบัติงานและปฏิบัติงานและปฏิบัติงานภาคสนาม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
2.1  การส ารวจก าหนดแนวเขตให้ถูกต้องตามสภาพภูมิประเทศ      
2.2  การท าเครื่องหมายแสดงแนวเขตโดยการฝังหลักเขต คสล.       
2.3 การอ านวยการส านักงานและค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการติดตามผลปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงานภาคสนาม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 
3.1 การจัดการที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
4.1 การส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้      
 
ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดการที่ดินป่าไม้ 
1.1 ความขัดแย้งระหว่างรัฐกบัราษฎรในการใช้ประโยชนท์รัพยากรที่ดนิและป่าไมล้ดลง      
1.2  ราษฎรไดร้ับความช่วยเหลือในการถือครองท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติสามารถอยู่
อาศัย/ท ากินได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
2.1   ป่าสงวนแห่งชาติมีแนวเขตทีชั่ดเจนในภูมิประเทศจริงทั่วประเทศ      
2.2 ราษฎรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือและมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 
3.1 ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎร
ลดลง 

     

3.2 ราษฎรที่ถือครองที่ดินป่าสงวนแหง่ชาติสามารถอยู่อาศัย/ท ากินอย่างถูกต้อง
เป็นหลักแหล่งเหมาะสม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
4.1 การส ารวจและวิเคราะหส์ถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน      
4.2 การประเมินและตดิตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
และภาพถ่ายทางอากาศ 

     

4.3 การจัดท าฐานข้อมลูพื้นที่ป่าไม้ส าหรับรับรองและสนับสนุนต่อการด าเนินการ
จัดการป่าไม้ของประเทศไทยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

     

4.4 เกิดการแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกับการอา้งสิทธิครอบครองในท่ีดินป่าไม ้      
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ ์
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน 
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
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จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
ส่วนที่ 4 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โปรดแสดงผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการกา
เครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง 

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดการที่ดินป่าไม้ 
ปัญหา: 1. ปัญหาการน าผลการรังวัดแปลงท่ีดินมาตรวจสอบทับซ้อนกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1:4,000 ออร์โธสี พบว่า
บางแปลงมีสภาพร่องรอยท ากินไมชั่ดเจนหรือไม่มสีภาพการท าประโยชน์ (ท าประโยชน์หลังปี พ.ศ. 2505)  
แนวทางการแก้ไข: การพิจารณาในเชิงนโยบายโดย
ผู้บริหาร เนื่องจากพบปัญหาลักษณะนี้จ านวนมาก 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการออกหนังสืออนุญาต สทก. 1ก ได้ตามแผนการปฏิบัติงานในบางพื้นที่ เนื่องจาก
การรอประกาศก าหนดให้เป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการแก้ไข: การพิจารณาในเชิงนโยบายโดย
ผู้บริหาร 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ปัญหา: 1. ปัญหาข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนด้าน
งบประมาณเพิ่มเติม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 1. ปัญหาข้อจ ากัดด้านบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน สง่ผลให้การด าเนินกิจกรรมในบางพื้นที่ล่าช้า 
แนวทางการแก้ไข: สนับสนุนดา้นบุคลากรเพิ่มเตมิ 
หรืการบรูณาการร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

5.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 3 ปลูกฟื้นฟูป่าในพ้ืนที่ป่าเอกสารสิทธิ ์

 

     

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ :  บุคลากรระดับปฏิบัตกิาร กรมป่าไม ้

 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2  ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลติที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจดัการ  
กิจกรรมหลกัที่ 3 ปลูกฟื้นฟูป่าในพ้ืนท่ีป่าเอกสารสิทธ์ิ 

 กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการส่งเสรมิปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.1 โครงการฯ ช่วยเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ ส าหรับผลิตไม้เพื่อการใช้สอยให้
เพียงพอภายในประเทศ และสร้างรายได้จากการขายผลผลิตไม้ให้กบัเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการในอนาคต 

     

1.2 โครงการฯ ช่วยสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น      
1.3 โครงการฯ ช่วยเพิ่มจ านวนต้นไม้ทีจ่ะดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยสร้าง
สมดลุทางธรรมชาต ิ

     

ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
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ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผดิชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.1  การประชาสัมพันธ์จัดท าทะเบียนเกษตรกร      
1.2  การจัดตั้งกลุ่มและแนะน าทางด้านวิชาการ      
1.3  การจัดเตรียมกล้าไม้ และสนับสนุนกล้าไม้      
1.4  การสนับสนุนการปลูกป่า ปี 2557 (ปลูกปีที่ 1) ไร่ละ 1,500 บาท      
1.5  การติดตามผลการด าเนินโครงการ      
ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.1 พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ ส าหรับผลิตไม้เพื่อการใช้สอยให้เพียงพอภายในประเทศ และ
สร้างรายได้จากการขายผลผลิตไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอนาคตเพิ่มขึ้น 

     

1.2 เกิดการสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น      
1.3 จ านวนต้นไม้ที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยสร้างสมดุลทางธรรมชาติ      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ ์
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน 
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
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.......................................................................................................................................................................................................  
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*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-28       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 4 ฟื้นฟปู่าไม้ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ :  บุคลากรระดับปฏิบัตกิาร กรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 
 ส่วนที่ 4  การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของ 

กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ส่วนที่ 5  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             
เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-29  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลิตท่ี 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจดัการ  

กิจกรรมหลักท่ี 4 ฟื้นฟปู่าไม ้
 กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
 กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามมาตรา 25 พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นท่ี

ที่บุกรุก 
 กิจกรรมย่อยที่ 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
 กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน 
 กิจกรรมย่อยที่ 5 เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
 กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
 กิจกรรมย่อยที่ 7 ส่งเสรมิอาชีพด้านป่าไม ้
 กิจกรรมย่อยที่ 8 ดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 
 กิจกรรมย่อยที่ 9 เสริมสรา้งความเข้มแข็งของสหกรณส์วนป่าภาคเอกชน 
 กิจกรรมย่อยที่ 10 โครงการค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยที่สุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-30       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรม/
โครงการที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
1.1  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินเป็นการร่วมฉลองใน
วโรกาสเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 76 พรรษา 12 สงิหาคม 2551 

     

1.2  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินช่วยฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิและพื้นที่ขยายผล 

     

1.3  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตโลกร้อน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.1 โครงการฯ ช่วยฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าท่ีเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกให้กลับคืนความสมบูรณ์      
2.2 โครงการฯ ช่วยป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าแปลงเดิมซ้ าอีก      
2.3 โครงการฯ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
3.1  การบ ารุงรักษาสวนป่าเดิมช่วยฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพที่สมบูรณ์      
3.2  กิจกรรมฯ ช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ มจีิตส านึก
และมสี่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพปา่และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

     

3.3  กิจกรรมฯ ช่วยสร้างงานและกระจายรายไดล้งสู่ท้องถิ่น      
3.4 กิจกรรมฯ ช่วยป้องกันปญัหาการบุกรุกแผ้วถางป่า จับจองพื้นที่ท ากินในป่าเสื่อมโทรม
ของราษฎรในพื้นที ่

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
4.1  โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีราชาภิเษก 60 ปี ในปี พ.ศ. 2553 และ
พระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในปี พ.ศ. 2556 และเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษป์่าไม้อย่างจริงจัง 

     

4.2 โครงการฟื้นฟสูภาพป่าเพื่อแก้ไขปญัหาสภาวะโลกร้อนช่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม
และถูกบุกรุกท าลายให้กลับคืนความสมบรูณ์และพัฒนาสภาพแวดลอ้มให้ดีขึ้นรวมทั้ง
ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 

     

4.3 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนช่วยส่งเสริมการม ี
ส่วนร่วมของประชาขนในการอนุรกัษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม ้

     

4.4 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของราษฎรให้มีรายได้จากการรับจ้างปลูกและบ ารุงป่า และป้องกันการบุกรุกท าลายป่า 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-31  

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 เพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
5.1  กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ช่วยฟื้นฟพูื้นที่ป่าไม้ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาต ิ

     

5.2  กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการผลิตกล้าไม้
ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการต่างๆ และความต้องการ 
ของประชาชนอย่างเพียงพอ 

     

5.3  กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ช่วยส่งเสรมิ เผยแพร ่ฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลย ี
ด้าน    การเพาะช ากล้าไม้และการปลูกป่า 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
6.1  กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่าช่วยส่งเสริม.และสนับสนุนการผลิตไม้ให้
เพียงพอต่อความต้องการไม้เพื่อใช้สอยภายในประเทศ 

     

6.2  กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่าช่วยสนับสนุนให้มีการปลูกสร้าง            
สวนป่าเพื่อเป็นอาชีพท่ีมั่นคง 

     

6.3  กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า ช่วย สนับสนุนด้านวิชาการ  
ในด้านการผลิต การจัดการ และใช้ประโยชน์จากสวนป่า 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ 
7.1  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ชว่ยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจตาม
ชนิดและรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อผลิตไม้ขายสร้างรายได้เป็นอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

7.2  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ชว่ยเพิ่มจ านวนพ้ืนท่ีปลูกไม้เศรษฐกิจ และ 
เพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการใช้ภายในประเทศ 

     

7.3  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ชว่ยส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกร
อย่างเต็มศักยภาพ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 8 ดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 
8.1 กิจกรรมดูแลรักษาสวนปา่ที่พ้นการบ ารุงช่วยป้องกันรักษาสวนป่าที่มีอายุเกิน 10 ปี 
จ านวน 62 จังหวัดทั่วประเทศ 

     

8.2 กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุงช่วยให้สวนป่าท่ีมีอายุมากกว่า 10 ปี 
ได้รับการจัดการและการพัฒนาใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

8.3 กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุงช่วยสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับประโยชน์มากที่สดุ 

     

8.4 กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุงช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแกป่ระชาชน 

     

      
      
      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-32       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 9 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
9.1 กิจกรรมฯ ช่วยเสรมิสร้างศกัยภาพใหส้หกรณส์วนปา่ภาคเอกชนเป็นศนูย์กลาง               
การส่งเสรมิการปลกูป่าภาคเอกชนจากรัฐบาลและภาคเอกชน ในด้านการปลูก การจัดการ 
การบริการสมาชิก การจดัการผลผลติไม้ และการแปรรปูไม้สร้างผลติภณัฑ์และการตลาด 

     

9.2 กิจกรรมฯ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเป็นศูนย์กลาง 
 การส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
10.1  โครงการฯ ช่วยในการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพที่สมบูรณ์      
10.2  โครงการฯ ช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

     

 

ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-33  

กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรม/โครงการ
ที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
1.1 การบ ารุงรักษาสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี      
1.2 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10       
1.3 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6      
1.4 การเพาะช าหญ้าแฝก      
1.5 การจัดท าแนวกันไฟ      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.1 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6       
2.2 การจัดท าแนวกันไฟ      
2.3 การอ านวยการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
3.1 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6       
3.2 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10      
3.3 การจัดท าแนวกันไฟ      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
4.1 การอ านวยการ      
4.2  การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6      
4.3  การจัดท าแนวกันไฟ      
กิจกรรมย่อยท่ี 5 เพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
5.1  การเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป      
5.2  การจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่      
กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
6.1  การส ารวจข้อมูลด้านพ้ืนท่ีและก าลังผลิตไม้เศรษฐกิจของสวนป่าเอกชน      
6.2  การตรวจสอบการด าเนินการตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535      
6.3  การส่งเสริมและให้ค าปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการแก่เกษตรกร เช่น              
การจัดท าเอกสารเผยแพร่ การใหค้ าแนะน า 

     

6.4  การติดตามผลการด าเนินโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ 
7.1  การประชาสัมพันธ์โครงการ      
7.2  การส ารวจพ้ืนท่ีและจัดท าทะเบียนเกษตรกร      
7.3  การจัดเตรียมกล้าไม้และสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ      
7.4  การติดตามและให้ค าแนะน าการปลูกป่า-บ ารุงป่า ปี 2555-2556      
7.5  การอ านวยการ/ติดตามผลการด าเนินโครงการปีปัจจุบัน      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-34       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 8 ดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 
8.1 การจัดท าแนวกันไฟ      
กิจกรรมย่อยท่ี 9 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
9.1 การพัฒนาสหกรณ์สวนป่าเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ      
9.2 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์      
9.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารธรุกิจสหกรณส์วนป่าภาคเอกชน      
9.4 การติดตามและให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสวนป่า      
9.5 การอ านวยการ/ติดตามและประเมินผลโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
10.1  การจ่ายค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้      
 
ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด. 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
1.1  การร่วมฉลองในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.76.พรรษา.12.สิงหาคม.2551.โดยการด าเนินโครงการ
รักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 

     

1.2  ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการและพื้นท่ีขยายผลได้รับการฟื้นฟู      
1.3  ผลกระทบจากภาวะวิกฤตโลกร้อนได้รับการบรรเทาจากการด าเนินโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.1 ป่าต้นน้ าท่ีเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนความสมบูรณ์      
2.2 พื้นที่ป่าแปลงเดิมที่ถูกบุกรุกได้รับการป้องกันการบุกรุกซ้ า      
2.3 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
3.1  ป่าท่ีเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพท่ีสมบูรณ์      
3.2  ประชาชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
สภาพป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

     

3.3  เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นจากกิจกรรมฯ      
3.4 ปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่า จับจองพื้นที่ท ากินในป่าเสื่อมโทรมของราษฎรในพื้นที่
ได้รับการป้องกัน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
4.1  การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวโรกาสปีราชาภิเษก 60 ปี 
ในปี พ.ศ. 2553 และพระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในปี พ.ศ. 2556 และสนองพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างจริงจัง 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
4.2 ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกท าลายที่ได้รับการฟื้นฟูจนกลับสู่สภาพสมบูรณ์      
4.3  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้      
4.4 ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากรายได้จากการรับจ้างปลูกและบ ารุงป่า      
กิจกรรมย่อยท่ี 5 เพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
5.1  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับการปรับปรุงจากการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้      
5.2  การผลิตกล้าไม้มีประสิทธิภาพและมีเพียงพอต่อการสนองความต้องการของ
ประชาชนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

     

5.3  ความรู้ที่ได้รับจากการฝกึอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดา้นการเพาะช ากล้าไม้และปลกูปา่      
กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
6.1  การผลิตไม้มีความเพียงพอต่อความต้องการไม้เพื่อใช้สอยภายในประเทศ      
6.2  การปลูกสร้างสวนป่าเป็นอาชีพท่ีมั่นคง      
6.3  ความรู้ด้านวิชาการ ในด้านการผลติ การจัดการ และใช้ประโยชน์จากสวนป่า      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ 
7.1  ประชาชนไดร้ับการส่งเสริมให้ปลกูไม้เศรษฐกิจตามชนิดและรูปแบบท่ี
เหมาะสมเพื่อผลติไม้ขายสร้างรายได้เป็นอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     

7.2  จ านวนพื้นที่ปลูกไมเ้ศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และผลผลิตเพยีงพอต่อความต้องการใช้
ภายในประเทศ 

     

7.3  เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรอย่างเต็มศักยภาพ      
กิจกรรมย่อยท่ี 8 ดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 
8.1 สวนป่าที่มีอายุเกิน 10 ป ีได้รับการป้องกันรักษา จ านวน 62 จังหวัดทั่วประเทศ       
8.2 สวนป่าที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ได้รบัการจัดการและการพัฒนาให้เปน็ไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

8.3 ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์มากที่สุดจากกจิกรรม      
8.4 ประชาชนมีส่วนร่วม และจิตส านกึในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 9 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
9.1 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนจาก
รัฐบาลและภาคเอกชน ในด้านการปลูก การจัดการ การบริการสมาชิก การจัดการ
ผลผลิตไม้ และการแปรรูปไม้สร้างผลิตภัณฑ์และการตลาด 

     

9.2 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
10.1  สภาพป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสภาพที่สมบูรณ์      
10.2  ประชาชนและองค์กรหน่วยงานตา่งๆ มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
สภาพป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ ์
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน 
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3  
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-38       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ส่วนที่ 4 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โปรดแสดงผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการกา
เครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง (ตอบเฉพาะในกิจกรรม/โครงการที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
ปัญหา: 1. ปัญหาไฟท่ีเกิดจากราษฎรเข้ามาหาของป่าและจุดไฟเผาป่าเพื่อการลา่สัตว์ การเก็บหาของป่า และเพื่อให้ยอดอ่อน
ของป่าผลิใบเพื่อเก็บเป็นอาหาร 
แนวทางการแก้ไข: การจัดเวรยามป้องกันเพ่ือ
สอดส่องพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งการประสานหน่วย
ป้องกันไฟป่า และร่วมลาดตระเวน พร้อมกับ 
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบตระหนัก
และช่วยป้องกัน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. การขาดแคลนอุปกรณ ์ยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ ในการปฏิบัติงาน  
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าบันทึกและรายงานไป
ยังส่วนกลาง เพื่อเสนออธิบดีพิจารณาจดัสรร
งบประมาณต่อไป 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 3. การบุกรุกท าลายพื้นท่ีแปลงปลูกป่าจากราษฎรในบางพื้นที่ เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณทีไ่ม่มี
งบประมาณจ้างลูกจา้งลาดตระเวนดูแล  
แนวทางการแก้ไข: หน่วยปฏิบัตเิร่งท าความเข้าใจ
และประสมัพันธ์ขอความร่วมมือกับราษฎรในพื้นที่
เกี่ยวกับการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า และประสานหน่วย
ป้องกันเพ่ือการร่วมลาดตระเวน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 4. การขาดแคลนบุคลากรประจ าพื้นที่  
แนวทางการแก้ไข:  
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

   
   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-39  

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ปัญหา: 1. ปัญหาภัยแล้ง 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าหน่วยประชาสมัพันธ์
ป่าไม้เคลื่อนที่เพ่ือส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทของป่าไม้ในการป้องกันภยัธรรมชาติ และ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมี
แผนด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ปัญหาด้านปศสุัตว์เข้าแปลง 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าหน่วยประชาสมัพันธ์
ป่าไม้เคลื่อนที่เพ่ือส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทของป่าไม้ในการป้องกันภยัธรรมชาติ และ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 3. ปัญหาด้านมวลชนและราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากพ้ืนท่ีด าเนินโครงการเป็นพ้ืนท่ีจับกุมตาม พ.ร.บ. ป่าไม ้
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าหน่วยประชาสมัพันธ์
ป่าไม้เคลื่อนที่เพ่ือส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทของป่าไม้ในการป้องกันภยัธรรมชาติ และ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมี
แผนด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
ปัญหา: 1. พื้นที่ด าเนินโครงการบางแห่งสภาพดินไม่ดี ส่งผลใหต้้นไม้เติบโตช้า 
แนวทางการแก้ไข: การบ ารุงโดยการใส่ปุ๋ย  …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ปัญหาไฟป่า 
แนวทางการแก้ไข: การจัดเวรยามป้องกันไฟป่า
คอยสอดส่องดูแลพื้นที่โครงการอย่างเข้มงวดใน
ฤดูกาลไฟป่า พร้อมประสานหน่วยป้องกันไฟป่าเพื่อ
ร่วมลาดตระเวนและประชาสมัพันธ์ให้ราษฎรใน
พื้นที่ตระหนักและช่วยป้องกัน และไม่น าสัตว์เลี้ยง
ไปเลีย้งในพ้ืนท่ีโครงการ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-40       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 3. แผนงาน/งบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ตามฤดูกาลที่เหมาะสม 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งจัดเตรยีมแผนและ 
การเบิกจ่ายเพื่อเร่งรดัให้การด าเนนิงานเป็นไป 
ตามแผน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 4. การขาดแคลนยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับสภาพพื้นที่ 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าบันทึกและรายงานไป
ยังส่วนกลางเพื่อน าเสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 5. พื้นที่โครงการมีความลอ่แหลมต่อการบุกรุก 
แนวทางการแก้ไข: หน่วยปฏิบัตเิร่งท าความเข้าใจ
และขอความร่วมมือกับราษฎรในพื้นที่ พร้อมท้ัง
ประสานหน่วยป้องกันฯ เพ่ือร่วมกันลาดตระเวน
เมื่อพบการกระท าผดิให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 6. งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากค่าแรงสูง 
แนวทางการแก้ไข: มีการด าเนินการปรับปรุงราคา
งานต่อหน่วยให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 7. ขาดยานพาหนะในการท างานและลาดตระเวน 
แนวทางการแก้ไข: ปี พ.ศ. 2556 มีการจัดตั้ง
หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติขึ้น โดยรวม
โครงการ/แปลงปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ เดียวกัน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน และ 
กรมป่าไม้แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบและจัดสรร
งบประมาณส าหรับดูแลรักษา 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

   
   
   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-41  

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 8. การลักลอบตดัหวายของชาวบ้าน 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งส ารวจความต้องการ 
กล้าไม้ของราษฎรเพื่อน าเสนออธิบดีกรมป่าไม้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
ปัญหา: 1. พื้นที่ด าเนินโครงการบางแห่งสภาพดินไม่ดี ส่งผลใหต้้นไม้เติบโตช้า 
แนวทางการแก้ไข: การบ ารุงโดยการใส่ปุ๋ย  …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ปัญหาไฟป่า 
แนวทางการแก้ไข: การจัดเวรยามป้องกันไฟป่า
คอยสอดส่องดูแลพื้นที่โครงการอย่างเข้มงวดใน
ฤดูกาลไฟป่า พร้อมประสานหน่วยป้องกันไฟป่าเพื่อ
ร่วมลาดตระเวนและประชาสมัพันธ์ให้ราษฎรใน
พื้นที่ตระหนักและช่วยป้องกัน และไม่น าสัตว์เลี้ยง
ไปเลีย้งในพ้ืนท่ีโครงการ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 3. แผนงาน/งบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ตามฤดูกาลที่เหมาะสม 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งจัดเตรยีมแผนและ 
การเบิกจ่ายเพื่อเร่งรดัให้การด าเนนิงาน 
เป็นไปตามแผน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 4. การขาดแคลนยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับสภาพพื้นที่ 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าบันทึกและรายงานไป
ยังส่วนกลางเพื่อน าเสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-42       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 5. พื้นที่โครงการมีความลอ่แหลมต่อการบุกรุก 
แนวทางการแก้ไข: หน่วยปฏิบัตเิร่งท าความเข้าใจ
และขอความร่วมมือกับราษฎรในพื้นที่ พร้อมท้ัง
ประสานหน่วยป้องกันฯ เพ่ือร่วมกันลาดตระเวน 
เมื่อพบการกระท าผดิให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 6. งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากค่าแรงสูง 
แนวทางการแก้ไข: มีการด าเนินการปรับปรุงราคา
งานต่อหน่วยให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 7. ขาดยานพาหนะในการท างานและลาดตระเวน 
แนวทางการแก้ไข: ปี พ.ศ. 2556 มีการจัดตั้ง
หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติขึ้น โดยรวม
โครงการ/แปลงปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ เดียวกัน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน และกรม
ป่าไม้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและจัดสรร
งบประมาณส าหรับดูแลรักษา 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 5 เพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
ปัญหา: 1. ปัญหากล้าไม้บางชนิดตาย หรือไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร เนื่องจากการขาดน้ าจากสภาพภมูิประเทศแห้งแล้ง และ
อากาศร้อนจัด 
แนวทางการแก้ไข: การเพิ่มเติมการดูแล รดน้ า 
เพื่อเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้กับกล้าไม ้

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ปัญหาการขาดแคลนยานพาหนะในการปฏิบตัิราชการ 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับงบประมาณสนับสนุนใน
การจัดซื้อยานพาหนะในปีงบประมาณถัดไป 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-43  

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 3. ปัญหาคา่ใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะสูงและเป็นอุปสรรคในการออกพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะ
ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกิน 15 ปี ทั้งสิ้น  
แนวทางการแก้ไข: ขอรับงบประมาณสนับสนุนใน
การจัดซื้อยานพาหนะในปีงบประมาณถัดไป 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 4. ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการกล้าไม้ของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนท่ัวไป 
แนวทางการแก้ไข: การด าเนินการส ารวจความ
ต้องการกล้าไม้ เพื่อขอรับสนับสนนุงบประมาณตาม
ความต้องการที่แท้จริง 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 5. ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุไม้ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากภูมิอากาศเปลีย่นแปลงส่งผลให้เมล็ด
พันธุไ์ม้หายาก 
แนวทางการแก้ไข: เพิ่มแหล่งเมลด็ไม้ โดยผลิตกล้า
ไม้ที่สามารถเจรญิเติบโตได้ดีในพืน้ท่ีด าเนินการนั้นๆ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 6. การขาดแคลนแรงงาน และแรงงานขาดความช านาญในการเพาะช ากลา้ไม ้
แนวทางการแก้ไข: การตั้งค าของบประมาณ 

ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อเพ ิ่มองค์ความรู้ ทักษะ 
และความช านาญของเจ้าหน้าท่ี 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 7. ปัญหาวสัดุ ครภุณัฑ์ เก่าช ารุดใช้การได้ไมด่ีเท่าท่ีควร 
แนวทางการแก้ไข: การด าเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจดัซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์
ทดแทนของเดิม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

   
   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-44       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 8. ขาดการทดแทนและเพิ่มอัตราต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของศนูย์เพาะช ากล้าไม้แทนต าแหน่งที่ว่าง 
แนวทางการแก้ไข: การขอรับการสนับสนุน
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจากกรมป่าไม ้

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 9. ปัญหาการไม่สามารถประเมินผลการแจกจา่ยกล้าไมไ้ด้ เนื่องจากผู้ขอรับกลา้ไม้บางรายไมด่ าเนินการปลูกต้นไม้ที่
ขอรับไป 
แนวทางการแก้ไข: หน่วยงานด าเนินการติดตาม
และให้ค าแนะน าแก่ประชาชนท่ีมาขอรับกล้าไม ้

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า  
ปัญหา: 1. ปัญหาการขาดอุปกรณเ์ครื่องมือท่ีใช้ตรวจวัดค่าพิกัดแผนที่ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) และกล้องถ่ายรูป 
แนวทางการแก้ไข: แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดย 
การขอยืมอุปกรณ์ GPS จากหน่วยงานภายใน 
ส านักฯ ใช้ก่อน พร้อมกับการขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณในการจดัซื้อเพิ่มเติม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ปัญหาการเข้าถึงพื้นที่ด าเนินการบางพื้นที่ยากล าบาก หรือมีค่าใช้จ่ายในการเขา้ถึงพื้นที่ค่อนข้างสูง 
แนวทางการแก้ไข: 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 3. ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลการปลูกป่าค่อนข้างยาก เนื่องจากเจ้าของแปลงส่วนใหญเ่ป็นรายยอ่ยท่ีมีขนาดเล็ก  
(ขนาดน้อยกว่า 10 ไร่) ประกอบกบัเจ้าของแปลงเป็นคนนอกพื้นที่ซึง่ยากต่อการตดิต่อ 
แนวทางการแก้ไข: การประสานข้อมูลกับผู้น า
ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อประสานขอ้มูลการใช้พื้นที่
ปลูกไมเ้ศรษฐกิจ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-45  

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 4. ปัญหาความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ปลูกป่าในพ้ืนท่ีสวนป่าที่ด าเนินการ เนื่องจากเจ้าของสวนป่าเป็นบุคคลภายนอก
พื้นที่ซึ่งไม่เป็นท่ีรู้จักของคนในท้องถิ่น 
แนวทางการแก้ไข: การประสานข้อมูลกับผู้น า
ชุมชนหรือท้องถิ่น 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 5. ปัญหาพื้นท่ีแปลงปลูกที่ด าเนินการส ารวจไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์การส ารวจของกรมป่าไม้ ท่ีก าหนดให้ท าการ
ส ารวจพ้ืนท่ีแปลงที่มีขนาดมากกว่า 10 ไร่ 
แนวทางการแก้ไข: 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 6. ปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่แปลงสวนป่าเพื่อจับค่าพิกัดมุมแปลง เนื่องจากเป็นพื้นที่รกมาก มีรั้วกั้น และน้ าท่วมขัง 
แนวทางการแก้ไข: 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ 
ปัญหา: 1. บางพื้นที่ด าเนินกิจกรรมขาดกลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรม เช่น ในพื้นที่ภาคใต้เกษตรกรมุ่งเน้นการใช้พื้นที่สวนเพื่อ
ปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา และน้ ามันปาล์ม ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว ดังนั้นการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจควบคู่ด้วยเป็นเรื่องใหม่ส าหรับ
เกษตรกร ซึ่งยังไม่มั่นใจในผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรทราบถึงการปลูกไม้ปา่เศรษฐกิจร่วมกับ
พืชเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ถึงประโยชน์ท่ี
จะไดร้ับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

   
   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-46       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 2. ปัญหาการยกเลิกการร่วมโครงการของประชาชน ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงของข้อมูล พร้อมทั้งท าให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องหาเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมทดแทนรายเดิม  
แนวทางการแก้ไข: การให้เจ้าหนา้ที่ส่งเสริมป่าไม้
เร่งอธิบายหาทางเลือกให้แกเ่กษตรกรไม่จ าเป็นต้อง
ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมแตส่ามารถปลูกไม้อื่น
ผสมผสานแบบวนเกษตรได ้

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 8 ดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 

ปัญหา: 1.  ปัญหาการลักลอบตดัไม้ เนื่องจากพ้ืนท่ีแปลงปลูกบางแปลงอยู่ใกลชิ้ดกับหมู่บ้านง่ายแก่การเดินทางเข้าถึง 
ประกอบกับไม้ในแปลงท่ีพ้นการบ ารุงได้ขนาดที่พร้อมใช้งานแล้ว 
แนวทางการแก้ไข: การประสานหน่วยป้องกันฯ  
ในพื้นที่ เพื่อแจ้งแนวเขตแปลงปลกูป่าท่ีถูกต้อง 
พร้อมท้ังร่วมลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่า และควรเสนอขอรับงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้าง
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2.  ปัญหาการบุกรุกท ากินในเขตสวนป่า 
แนวทางการแก้ไข: การประสานหน่วยป้องกันฯ  
ในพื้นที่ เพื่อแจ้งแนวเขตแปลงปลกูป่าท่ีถูกต้อง 
พร้อมท้ังร่วมลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่า และควรเสนอขอรับงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้าง
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 3.  การขาดบุคลากรในการลาดตระเวนพ้ืนท่ีสวนป่า เนื่องจากพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้างมาก 
แนวทางการแก้ไข: การขอสนับสนุนงบประมาณใน
การจ้างแรงงานจ้างเหมาเพิ่มเติม  

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 4.  การขาดยานพาหนะในการลาดตระเวนพ้ืนท่ีสวนป่า เนื่องจากพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้างมาก 
แนวทางการแก้ไข: การขอสนับสนุนงบประมาณ 
ด้านการจดัซื้อยานพาหนะ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-47  

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 5.  ปัญหาไฟป่าในฤดูแล้ง 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าแนวป้องกันไฟ และ
การประชาสัมพันธ์เรื่องการเผาป่า พร้อมกับร่วมกับ
เครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่า 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 6.  งบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรรไมส่มดลุกับพ้ืนท่ีสวนป่าที่ดูแล 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนด้าน
ก าลังคน และงบประมาณเพิ่มเติม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

5.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-48       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ :  บุคลากรระดับปฏิบัตกิาร กรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 
 ส่วนที่ 4  การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของ 

กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ส่วนที่ 5  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 
หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-49  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลิตท่ี 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจดัการ  

กิจกรรมหลักท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

   กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสรมิการจดัการป่าชุมชน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรม/
โครงการที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
1.1 การจัดการป่าไม้โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการช่วยควบคุม ดูแลรักษา.
หรือบ ารุงป่า.พัฒนาสิ่งแวดล้อม.และใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการความสมดุลและยั่งยืน 

     

1.2 การพัฒนาป่าชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กันไปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างให้ชุมชนสงบสุขพร้อมด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า 

     

1.3 การส่งเสริมบทบาทและพัฒนาความร่วมมือของชุมชน องค์กรภาคเอกชนและ
หน่วยงานของรัฐช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการป่าอย่างต่อเนื่อง 

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-50       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรม/โครงการ
ที่ท่านเกี่ยวข้อง)  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
1.1  การอ านวยการ       
1.2 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านป่าชุมชน      
1.3 การส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ เช่น แผ่นพับ รถโมบาย      
1.4  การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่รัฐและราษฎร      
1.5  การส ารวจและรวบรวมข้อมูล      
1.6  การจัดตั้งป่าชุมชน      
1.7  การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยสนับสนุนให้ชุมชน
บริหารจัดการป่าชุมชน 

     

1.8  การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชน      
1.9  การติดตามผลการปฏิบัติงานและนิเทศงาน      
1.10 การด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย เช่น การจัดงานวันส าคัญต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานด้านป่าชุมชน โดยกรมป่าไม้ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะในกิจกรรม/โครงการ
ที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
1.1  ชุมชนเป็นศนูย์กลางในการบริหารจัดการป่าไม้ โดยการควบคุม.ดูแลรักษา 
หรือบ ารุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ภายใตห้ลักการความสมดุลและ
ความยั่งยืน 

     

1.2  ความเข้มแข็งและสงบสุขของชุมชนจากการพัฒนาป่าไม้      
1.3  ชุมชน องค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐมีบทบาทและความร่วมมือ
อย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการป่าอย่างต่อเนื่อง 

     

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ ์
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน 
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
  

 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
ส่วนที่ 4 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โปรดแสดงผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการกา
เครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง 

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: การบุกรุกพื้นท่ีป่าชุมชน 
แนวทางการแก้ไข: การประสานงานร่วมกับหน่วย
ป้องกันรักษาป่าในการบูรณาการงานร่วมกัน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
แนวทางการแก้ไข: การขอสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: ข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรกรอบอัตราก าลังของ
พนักงานราชการให้ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นที่ด าเนินการเอง 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: การขาดแคลนวสัด/ุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ในการปฏิบตัิงาน เช่น GPS โสตทัศนูปกรณ์ และรถยนต ์
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรอปุกรณ ์
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมเตมิ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

   
   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: ความรู้และทักษะด้านระบบสารสนเทศป่าไม้ของเจ้าหนา้ที่ในส่วนจัดการปา่ชุมชน 
แนวทางการแก้ไข: การคัดเลือกบุคลากรใหต้รงกับ
สายงานในต าแหน่งท่ีต้องการความช านาญเฉพาะทาง 
หรือการอบรมเพิ่มเติม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

5.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ :  บุคลากรระดับผู้ปฏิบัตกิาร กรมป่าไม้ 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 
 ส่วนที่ 4  การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของ 

กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ส่วนที่ 5  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 
หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  
 

ผลผลิตท่ี 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจดัการ  

กิจกรรมหลักท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม ้
   กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
   กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา (โครงการพุทธอุทยาน) 
   กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
   กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
   กิจกรรมย่อยที่ 5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 
   กิจกรรมย่อยที่ 6 ส่งเสรมิและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 
   กิจกรรมย่อยที่ 7 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสเีขียว) 
   กิจกรรมย่อยที่ 8 พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 
   กิจกรรมย่อยที่ 9 โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมาร ี
   กิจกรรมย่อยที่ 10 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
   กิจกรรมย่อยที่ 11 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 
   กิจกรรมย่อยที่ 12 โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   กิจกรรมย่อยที่ 13 โครงการศูนย์การเรยีนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไม่เหมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-57  

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรม/
โครงการที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
1.1  กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการช่วยเสริมสร้าง
ความร่วมมือและส่งเสริมให้องค์กรและเครือข่ายต่างๆ เช่น อบต. เอกชน ราษฎร 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการ 

     

1.2  การให้ความรู้แก่องค์กรและเครือข่ายช่วยให้มีความเข้าใจบทบาทใน                   
การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบและกฎหมาย 

     

1.3 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการช่วยส่งเสริมให้เกิด
การรวมตัวเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัดอย่างเข้มแข็ง 

     

1.4  การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรมป่าไม้แก่ราษฎร องค์กรและเครือข่าย  
ช่วยในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา (โครงการพุทธอุทยาน) 
2.1 การด าเนินโครงการฯ ช่วยส่งเสริมให้ที่พักพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้เข้ามา
เป็นเครือข่ายและช่วยเหลืองานด้านป่าไม้ 

     

2.2 การด าเนินโครงการฯ ช่วยในการเผยแพร่การด าเนินโครงการฯ ให้เป็นที่รู้จัก 
ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป และให้ทราบถึงที่ตั้งตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จะ
ด าเนินการในการจัดตั้งพุทธอุทยาน 

     

2.3 โครงการฯ ช่วยให้พระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในป่าทั่วประเทศได้มีความเข้าใจถึงบทบาท
การเป็นแกนน าเสริมสร้างจิตส านึกและคุณธรรมแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้ 
มีส่วนช่วยเหลืองานด้านป่าไม้ในการฟื้นฟู ดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
3.1 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนช่วยส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงาน 
ด้านป่าชุมชน และวนเกษตร 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
4.1 การด าเนินกิจกรรมเป็นการสนองพระราโชบายพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  

     

4.2 การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 
5.1  การจัดท าแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่การด าเนินงานตามภารกิจหลักของ                   
กรมป่าไม้ในมิติด้านการบริหารจัดการพื้นที่ และด้านการเพาะช ากล้าไม้ช่วยส่งเสริมให้
คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-58       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 
6.1  การส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบช้ืนเป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยให้จังหวัดยะลา
เป็นแหล่งรวบรวมและปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ 

     

6.2  การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองขยายพันธุ์ไม้ป่าดิบช้ืนที่มีศักยภาพช่วย
พัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ามารถจ าหน่ายได้ในเชิงพาณิชย ์

     

6.3  การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยขยายพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นไปสู่ประชาชน
ในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป 

     

6.4  การส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบช้ืนเป็นพืชเศรษฐกิจช่วยพัฒนาจังหวัดยะลา 
ให้เป็นสถานที่ส าหรับศึกษาธรรมชาติ และพันธุ์ไม้ป่ามีค่าควบคู่กับการพักผ่อนหย่อนใจ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 7 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) 
7.1  การด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษ์ปา่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นการสนอง  
พระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ.์พระบรมราชินีนาถ.ทีท่รงห่วงใย
ทรัพยากร.ป่าไม้และสัตว์ป่า.และเป็นการเฉลมิพระเกียรติฯ.เนื่องในวโรกาสที่              
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา (ปี 2547) 

     

7.2  การสร้างเสริมจิตส านึกและเกิดการรับรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาของทะเลสาบสงขลาแก่
ชุมชนบริเวณซึ่งล่อแหลมที่จะเกิดหรือมีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมจนถึงขั้นวิกฤตแลว้ในพืน้ที่ลุม่แมน่้ าทะเลสาบสงขลา (จังหวัดสงขลาและพัทลุง) 
ช่วยให้เกิดความรัก หวงแหนและรับผิดชอบ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาป่าต้นน้ า ป่าชายเลน และป่าส่วนอื่นๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่เคยมีมาในอดีต 

     

7.3  การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
(จังหวัดสงขลาและพัทลุง) ให้มีส่วนร่วมช่วยพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา 
อย่างยั่งยืน 

     

7.4  การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับราษฎร.หมู่บ้าน.ชุมชน.การบริหารจัดการทรัพยากรของ
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกจิและสังคมของชุมชน.ช่วยในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ.กลยุทธ์.มาตรการ.เป้าหมาย.และวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ด้านทรัพยากรปา่ไม้ในพ้ืนท่ีลุม่น้ าทะเลสาบสงขลาในระยะยาว 

     

7.5  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่วยให้หมู่บ้านเป้าหมายมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น      
กิจกรรมย่อยท่ี 8 พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 
8.1 กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนช่วยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว หรือ
พื้นที่นันทนาการ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาธรรมชาติให้กับประชาชน
ในเขตชุมชน 

     

กิจกรรมย่อยที่ 9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
9.1 โครงการฯ ช่วยในการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์กรเอกชน 
ภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ร่วมกับ อพ. สธ. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-59  

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
9.2 การประสานบรูณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับจาก 
อพ. สธ. ช่วยในการอนุรักษ์และพฒันาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
10.1  โครงการฯ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือราษฎรในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

     

10.2  การประสานการบูรณาการร่วมกบัส่วนราชการที่เกีย่วข้องภายใต้การก ากับ
จากมูลนิธิโครงการปดิทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริช่วยในการพัฒนาและ
ฟื้นฟูตลอดจนการใช้ประโยชน์ทรพัยากรป่าไม้ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 
11.1 การส่งเสรมิและตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและภาคเอกชน ช่วย 
ในการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กจากสวนป่าเอกชนในรูปแบบของผลติภัณฑ์ไม้ต่างๆ 
ให้เป็นไปอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

     

11.2 การส่งเสรมิและสนับสนุนทางด้านวิชาการช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน ์ 
ไม้ขนาดเล็กและของป่าอย่างถูกตอ้งตามผลการวิจัยแก่ชุมชนและผูส้นใจ  

     

11.3 การส่งเสรมิและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่าช่วยเพิ่ม
ศักยภาพรวมทั้งเพิ่มมูลคา่ และการเก็บหา  

     

11.4 การบริการข้อมูลทางวิชาการในการสาธติการปลูกส่วนป่าเป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมป่าไม ้การปลูกพืชแซมเพื่อเพิ่มรายได ้ในขณะที่รอใหส้วนป่าที่ปลูก
สามารถออกสู่ตลาดได ้ 

     

11.5 การสร้างงานและอาชีพท่ีมั่นคงแก่เกษตรกร ช่วยให้มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น 
โดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ 
ไม้ขนาดเล็กและของป่า ในเขตพื้นที่ส่งเสรมิการปลูกป่าภาคเอกชนท่ัวประเทศ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวท่ีกลุ่มเป้าหมาย และเกษตรกรปลูกป่า ตลอดจนผู้ที ่
มีความสนใจ  

     

กิจกรรมย่อยท่ี 12 โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
12.1  การด าเนินกิจกรรมของกรมป่าไม้เป็นการสนองพระราชด าริของแต่ละ
พระองค์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ 

     

12.2  การพัฒนาและฟื้นฟู ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตาม
แนวพระราชด าริ ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่และ
อาชีพที่มั่นคงสามารถอยู่รว่มกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 13 โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 
13.1 โครงการฯ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ส่งเสริม ถ่ายทอด สาธิต และฝึกอบรม 
กระบวนการเรียนรู้ด้านวนศาสตร์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบการมีส่วนร่วม ช่วยให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยกลยุทธ์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการด าเนินโครงการฯ 
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ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
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ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 

กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรม/โครงการ
ที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
1.1  การพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายแบบบูรณาการ      
1.2  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ      
1.3  การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด      
1.4  การอ านวยการและติดตามนิเทศงาน      
1.5  การอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐและราษฎร      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา (โครงการพุทธอุทยาน) 
2.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้ที่พักสงฆ์ที่เข้าร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้      
2.2 การอบรมบุคคลภายนอก (พระสงฆ์)      
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
2.3 การอ านวยการและติดตามนิเทศงาน      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
3.1  การอ านวยการ      
3.2 การประชาสัมพันธ ์      
3.3 การศึกษาชนิดพันธ์ุไม้      
3.4 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น      
3.5  การอบรมราษฎร หลักสูตรวนเกษตร      
3.6 การส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร      
3.7  การจัดท าแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน      
3.8 การบ ารุงแปลงสาธิตวนเกษตรปีท่ี 2-6      
3.9 การบ ารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนปีท่ี 2-6      
3.10 การศึกษาด้านวนศาสตร์ชุมชน      
3.11 การติดตามผลการด าเนินงาน      
3.12 การผลิตสื่อ      
3.13 การจ้างเหมาบริการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
4.1  การเข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว      
4.2  การเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป      
4.3  การเพาะช ากล้าไม้มีค่า      
4.4  การเพาะช ากล้าแฝก      
4.5  การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองรางเงินพ้ืนท่ีควบคุมในพระองค์ 904      
4.6  การส่งเสริมธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
4.7  การส่งเสริมการจัดท าแปลงสาธิตระบบวนเกษตร      
4.8  การส่งเสริมการปลูกไม้ป่าพืชอาหารชุมชน      
4.9 การฝึกอบรมราษฎร       
4.10 การประชาสัมพันธ ์      
4.11 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์      
4.12 การอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 
5.1  การอ านวยการ      
5.2 การประชาสัมพันธ์      
5.3  การฝึกอบรม      
5.4  การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6 (การบ ารุงแปลงสาธิต)      
5.5  การผลิตสื่อ       
5.6  การจ้างเหมาบริการ      
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
5.7  การจ้างเหมาพนักงาน       
กิจกรรมย่อยท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 
6.1  การเพาะช าหญ้าแฝก      
6.2  การเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป      
6.3  การเพาะช ากล้าไม้มีค่า      
6.4  การเพาะช ากล้าหวาย      
6.5 การจัดท าแนวกันไฟ      
6.6 การส ารวจและส่งเสริมพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ      
6.7 การอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) 
7.1  การเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป      
7.2  การเพาะช ากล้าไม้มีค่า      
7.3 การเพาะช าหญ้าแฝก      
7.4  การรณรงค์ปลูกฟืน้ฟูป่า      
7.5  การฝึกอบรมราษฎร      
7.6  การส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง      
7.7  การอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 8 พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 
8.1  การอ านวยการ      
8.2 การประชาสัมพันธ ์      
8.3  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ (อบต. ครู ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)      
8.4 การส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง      
8.5  การติดตามผลการด าเนินงาน      
8.6  การผลิตสื่อ      
8.7  การจ้างเหมาบริการ      
กิจกรรมย่อยที่ 9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
9.1 การส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชด าริ      
9.2 การฝึกอบรมราษฎร      
9.3 การอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
10.1 การเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป      
10.2 การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ      
10.3 การส่งเสริมและสาธิตระบบวนเกษตร      
10.4 การฝึกอบรมราษฎร       
10.5 การอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ      
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 
11.1 การสารวจและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า       
11.2 การจัดตั้งศูนย์ส่งเสรมิพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน ์ 
ไม้ขนาดเล็กและของป่า  

     

11.3 การเพาะชากล้าของป่า       
11.4 การบารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10       
11.5 การจัดทาแนวกันไฟ       
11.6 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า       
11.7 การจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน ์
ไม้ขนาดเล็กและของป่า  

     

11.8 การส่งเสรมิและพัฒนาผลติภัณฑไ์ม้ขนาดเล็กและของป่าในรปูแบบต่างๆ       
กิจกรรมย่อยท่ี 12 โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
12.1  การเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป      
12.2  การเพาะช ากล้าไม้มีค่า      
12.3  การเพาะช ากล้าหวาย      
12.4  การเพาะช าหญ้าแฝก      
12.5  การจัดท าแนวกันไฟ      
12.6  การบ ารุงป่าไม้ใช้สอย      
12.7  การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6      
12.8  การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10      
12.9  งานทดลองเพาะเลี้ยงแมลงกินได้บางชนิด      
12.10  การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์      
12.11 การธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร      
12.12  การสนับสนุนการจัดการสวนสาธารณะ      
12.13 การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ      
12.14  การฝึกอบรมราษฎร      
12.15  การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวมวล      
12.16  การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน      
12.17  การส่งเสริมการแปรผลิตผลจากไม้เสม็ด      
12.18  การส ารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้หายากและพืชสมุนไพร      
12.19  การศึกษาวิจัยด้านป่าไม้      

12.20 การส่งเสริมการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชน      

12.21 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้มีค่าและหายาก      

12.22 การส่งเสริมและสาธิตระบบวนเกษตร      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-64       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
12.23 การด าเนินงานศูนย์ประสานงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า      

12.24 การประชาสัมพันธ์ป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า      

12.25 การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ      

12.26 การอ านวยการ และประสานงานการด าเนินงานโครงการ      

กิจกรรมย่อยท่ี 13 โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 
13.1  การอ านวยการ      
13.2  การประชาสัมพันธ ์      
13.3  การส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร      
13.4  การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6 (บ ารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ปีท่ี 2-6) 

     

13.5  การติดตามผลการด าเนินงาน      
13.6  การจ้างเหมาพนักงาน      
 
ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะในกิจกรรม/โครงการ
ที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
1.1  องค์กรและเครือข่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
แบบบูรณาการ 

     

1.2  ความรู้และความเข้าใจที่องค์กรและเครือข่ายต่างๆ ได้รับเกี่ยวกับบทบาทใน
การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบและกฎหมาย 

     

1.3  เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด
อย่างเข้มแข็ง 

     

1.4 กรมป่าไม้มีภาพลักษณ์ที่ดีในการดูแลทรัพยากรป่าไม้เป็นท่ีน่าเชื่อถือแก่ราษฎร 
องค์กรและเครือข่าย 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา (โครงการพุทธอุทยาน) 
2.1 พระสงฆ์ที่พักในพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้เข้ามาเป็นเครือข่ายและช่วยเหลืองาน 
ด้านป่าไม้ 

     

2.2 การเผยแพร่การด าเนินโครงการฯ เป็นที่รู้จักของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
และทราบถึงที่ตั้งตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการในการจัดตั้งพุทธอุทยาน 

     

2.3 พระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในป่าทั่วประเทศมีความเข้าใจถึงบทบาทการเป็นแกนน า
เสริมสร้างจิตส านึกและคุณธรรมแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนช่วยเหลืองาน
ด้านป่าไม้ในการฟื้นฟู ดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-65  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
3.1  ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการพื้นที่ในรูปแบบ                
ป่าชุมชนและระบบวนเกษตร 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
4.1  การสนองพระราโชบายของพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  

     

4.2  เกิดผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 
5.1  การมีศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่การด าเนินงานตามภารกิจหลักของกรมป่าไม้ ในมิติด้านการบริหารจัดการ
พื้นที่ และด้านการเพาะช ากล้าไม้ พร้อมทั้งการสาธิตวิถีชุมชนคนอยู่กับป่าไม้ 
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 
6.1  จังหวัดเป็นแหล่งรวบรวมและปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ      
6.2  ไม้ป่าดิบช้ืนที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ.และสามารถ
จ าหน่ายในเชิงพาณิชย ์

     

6.3  ประชาชนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไปได้ความรู้และได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดา้นการขยายพันธ์ุไม้ป่าดิบช้ืน 

     

6.4  พื้นที่โครงการเป็นสถานท่ีส าหรับศึกษาธรรมชาติ และพันธุ์ไม้ป่ามีค่าควบคู่กับ
การพักผ่อนหย่อนใจ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 7 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) 
7.1  การสนองพระราชเสาวนยี์ของสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
ที่ทรงห่วงใยทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า และการเฉลิมพระเกยีรตฯิ เนื่องในวโรกาส
ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา (ปี 2547) 

     

7.2  ชุมชนบริเวณซึ่งล่อแหลมที่จะเกิดหรือมีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมจนถึงขั้นวิกฤตในพืน้ที่ลุ่มแม่น้ าทะเลสาบสงขลา.(จังหวัดสงขลาและพัทลุง) 
มีจิตส านึกและรับรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาของทะเลสาบสงขลา พร้อมทั้งรัก หวงแหน 
รับผดิชอบ และมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ า ปา่ชายเลน และป่า
ส่วนอื่นๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่เคยมีมาในอดีต 

     

7.3  ชุมชน.องค์กรท้องถิ่น.ในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา.(จังหวัดสงขลาและพัทลุง) 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน 

     

7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับราษฎร.หมู่บ้าน.ชุมชน.การบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น.เศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน.เพื่อน าไปใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย และวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ด้านทรัพยากรปา่ไม้ในพ้ืนท่ีลุม่น้ าทะเลสาบสงขลาในระยะยาว 

     

7.5  หมู่บ้านเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ      
      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-66       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 8 พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 
8.1 เกิดพื้นที่สี เขียว หรือพื้นที่นันทนาการ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
การศึกษาธรรมชาติให้กับประชาชนในเขตชุมชนเพิ่มขึ้น 

     

กิจกรรมย่อยที่ 9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
9.1 การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์กรเอกชน  
ภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ร่วมกับ อพ. สธ. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

     

9.2 การพัฒนาและฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เกดิการประสาน
บูรณาการร่วมกบัส่วนราชการที่เกีย่วข้อง ภายใต้การก ากับจาก อพ. สธ.  

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
10.1  ราษฎรไดร้ับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

     

10.2  การพัฒนาและฟื้นฟูจากใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้เกิดการประสาน 
การบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับจากมลูนิธิโครงการ 
ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าร ิ

     

กิจกรรมย่อยท่ี 11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 
11.1 การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กจากสวนป่าเอกชนในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ไมต้่างๆ 
ของเกษตรกรและภาคเอกชน เป็นไปอย่างครบวงจรและให้ประสิทธิภาพสูงสุด  

     

11.2 ชุมชนและผูส้นใจได้รับความรู้เรื่องการใช้ประโยชนไ์ม้ขนาดเล็กและของป่า
อย่างถูกต้องตามผลการวิจยั  

     

11.3 การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่าเป็นไปอย่างมีศักยภาพ รวมทั้ง  
ด้านการเพิม่มูลค่า และการเก็บหา  

     

11.4 การสาธติการปลูกส่วนป่าเปน็ประโยชน์ต่ออตุสาหกรรมป่าไม ้และการปลูก
พืชแซมช่วยเพิ่มรายได ้ในขณะที่รอให้สวนป่าที่ปลูกสามารถออกสู่ตลาดได้  

     

11.5 เกษตรกรมีอาชีพท่ีมั่นคง มสีภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นจากการจดัตั้ง ศูนย์ส่งเสรมิ
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า ในเขตพื้นท่ี
ส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน  

     

กิจกรรมย่อยท่ี 12 โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
12.1  การสนองพระราชด าริของแต่ละพระองค์ที่ทรงมีพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกรมป่าไม้ 

     

12.2  ราษฎรมีความเป็นอยู่และอาชีพที่มั่นคงสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
ตามแนวพระราชด าริด้านการพัฒนา ฟื้นฟ ูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 13 โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 
13.1 คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกลยุทธ์การมีส่วนร่วม 
ของชุมชนสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ โดยโครงการฯ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ 
ส่งเสริม ถ่ายทอด สาธิต และฝึกอบรม กระบวนการเรียนรู้ด้านวนศาสตร์ชุมชน 
ที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบการมีส่วนร่วม 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ ์
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน 
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 4 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โปรดแสดงผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการกา
เครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง (ตอบเฉพาะในกิจกรรม/โครงการที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
ปัญหา: กลุ่มเป้าหมาย อาทิ วัด/ส านักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ขาดความรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อยา่งถูกวิธี และขาดการให้ 
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
แนวทางการแก้ไข: จัดการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง 
“บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้” 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: การขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน 
แนวทางการแก้ไข: การพิจารณาการเพิ่มบุคลากรใน
รูปแบบต่างๆ เช่น พนักงานจ้างเหมา 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา (โครงการพุทธอุทยาน) 
- 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
ปัญหา: 1. ความเสื่อมโทรมของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการและอาคารสถานท่ี 
แนวทางการแก้ไข: การซ่อมแซมอาคารสถานท่ี  …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

แนวทางการแก้ไข: การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ใหม่ 
เช่น รถยนต์ราชการ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-70       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 2. ช่วงเวลาการด าเนินกิจกรรมไมส่อดคล้องกับฤดูกาล เช่น การปลูกต้นไม้นอกฤดฝูนส่งผลใหอ้ัตราการรอดตายต่ า 
แนวทางการแก้ไข: การพิจารณาวางแผนเพื่อ
ปรับเปลีย่นช่วงเวลาการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
ฤดูกาล 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 3. ข้อจ ากัดการเข้าร่วมกจิกรรมของผูร้ับบริการ เช่น ความจ ากัดของพื้นที่ในการจัดท าระบบวนเกษตรในพื้นที่
เกษตรกร 
แนวทางการแก้ไข: การประชาสมัพันธ์แนะน า  
ให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบวนเกษตร 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
- 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 
- 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพชืเศรษฐกจิ จังหวัดยะลา 
- 
กิจกรรมย่อยท่ี 7 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) 
ปัญหา: 1. การขาดอัตราก าลังข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านป่าไม้และประสานงานกับราษฎรใน
หมู่บ้าน 
แนวทางการแก้ไข: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดย
การพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจบุัน  

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. การขาดยานพาหนะในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิในปีงบประมาณถัดไป 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 3. การขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกล้องถ่ายภาพในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิในปีงบประมาณถัดไป 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 8 พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 
- 
กิจกรรมย่อยที่ 9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- 
กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
ปัญหา: 1. การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงาน ส่งผลให้การประสานงานในพ้ืนท่ีไม่ทั่วถึง 
แนวทางการแก้ไข: การพิจารณาจ้างบุคลากรเพิ่มเตมิ 
 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 
ปัญหา: 1. พื้นที่รับผิดชอบอยู่ไกลจากสถานี ส่งผลให้การดูแลเป็นไปได้ยาก 
แนวทางการแก้ไข: 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. จากปัญหาพื้นที่รับผิดชอบอยู่ห่างไกลส่งผลให้เมื่อเกิดปัญหาไฟป่า หรือการบุกรุกพื้นที่เพื่อการปศุสัตว์เจ้าหน้าที่
เข้าถึงพื้นที่ได้ล่าช้า 
แนวทางการแก้ไข: 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
……………………………………………………………………….. 
 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-72       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 12 โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ปัญหา: 1. การขาดแคลนครุภัณฑ์ รวมถึงส านักงาน บ้านพัก และรถยนต์ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิในปีถัดไป 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. พื้นที่ด าเนินโครงการที่เกิดปัญหาอุทกภัยและดินถล่มที่ยังไม่สามารถด าเนินการฟื้นฟูได้มีอีกเป็นจ านวนมาก 
แนวทางการแก้ไข: เร่งด าเนินการในพ้ืนท่ีที่เหลือให้
แล้วเสร็จ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 3. การจัดสร้างฝายต้นน้ าล าธารในพื้นที่โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีเกิดอุทกภัยและดินถล่ม 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งรดัจัดสร้างฝายต้นน้ า 
ล าธารในพ้ืนท่ีโครงการ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 4. ขาดแคลนครุภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ปัญหา: 5. ขาดแคลนอัตราก าลังในการด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไข: การจ้างบุคลากรเพิ่มเติม  …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-73  

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 6. อัตราค่าด าเนินการ/หน่วยพ้ืนท่ี/งานและกรอบความรับผิดชอบต่ ามาก 
แนวทางการแก้ไข: การปรับอัตราค่าด าเนินการ/
หน่วยพ้ืนท่ี/งานและกรอบความรบัผิดชอบ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 7. การขาดแคลนอุปกรณก์ารสื่อสาร และเทคโนโลยีท่ีทันตอ่สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น กล้องถา่ยภาพ และเครื่องจับ
พิกัด GPS 
แนวทางการแก้ไข: การจัดหาอุปกรณ์การสื่อสารโดย
ใช้งบค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 8. หน่วยเบิกจ่ายห่างไกล ไม่คุ้มค่าเดินทางหรือติดต่อในการเบิกจ่าย 
แนวทางการแก้ไข: .................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................. 
................................................................................. 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 9. การสั่งการส่วนอ านวยการกับหน่วยงานในพ้ืนท่ียังขาดการประสานงานร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความเลื่อมล้ าทาง
เทคโนโลยีและความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี 
แนวทางการแก้ไข: .................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................. 
................................................................................. 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 10. ปัญหาไฟป่า 
แนวทางการแก้ไข: เร่งจัดท าแนวกันไฟ  …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-74       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 11. ปัญหาการขยายแนวเขตของส านักสงฆ์ และความขดัแยง้เรื่องที่ท ากินกับราษฎร 
แนวทางการแก้ไข: การประสานท าความเข้าใจ และ
เร่งประชาสัมพันธ์ พร้อมจดัท าแนวเขตให้ชัดเจน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 12. การขาดแคลนงบประมาณ และปญัหาเรื่องความคล่องตัวในการเบิกจ่าย 
แนวทางการแก้ไข: ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเตมิจาก กปร. 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 13. การจัดตั้งส านักงานในบางพื้นที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้นต้องพึ่งพาผู้น าชุมชนในพื้นที่ในการจัดตั้ง
ส านักงานช่ัวคราว 
แนวทางการแก้ไข: ด าเนินการส ารวจหาพื้นท่ีตั้ง
ส านักงานช่ัวคราว 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 14. กล้าไม้ไม่เพียงพอส าหรับแจกจ่ายแกร่าษฎรและหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
แนวทางการแก้ไข: ................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 13 โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 
ปัญหา: 1. อาคารสถานท่ี วัสดุครภุัณฑม์ีจ านวนมาก และบางส่วนช ารุดและยังไม่ได้รับการบ ารุง ซ่อมแซม 
แนวทางการแก้ไข: ของบประมาณซ่อมแซม  
(งบลงทุน) ในปี 2558 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-75  

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 2. ค่าสาธารณปูโภค และค่าซ่อมบ ารุงวัสดุ/ครุภณัฑต์่างๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประชาชนมาใช้บริการมาก 
แนวทางการแก้ไข: ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
เพิ่มเตมิ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 3. เจ้าหน้าท่ียังขาดทักษะในการด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไข: จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในหัวข้อ
ที่จ าเป็น เช่น GIS 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

5.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-76       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 7 บริหารจัดการงานป่าไม ้

 

 

     

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ :  บุคลากรระดับปฏิบัตกิาร กรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 
 ส่วนที่ 4  การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของ 

กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ส่วนที่ 5  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 
หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-77  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  
 

ผลผลิตท่ี 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจดัการ  

กิจกรรมหลักท่ี 7 บริหารจัดการงานป่าไม ้

   กิจกรรมย่อยที่ 1 อ านวยการงานบริหารกลาง 

   กิจกรรมย่อยที่ 2 อ านวยการงานประชาสมัพันธ์ 

   กิจกรรมย่อยที่ 3 อ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 

   กิจกรรมย่อยที่ 4 อ านวยการงานตรวจสอบภายใน 

   กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสรมิงานด้านต่างประเทศ 

   กิจกรรมย่อยที่ 6 การบริการประชาชน 

   กิจกรรมย่อยที่ 7 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 

   กิจกรรมย่อยที่ 8 บริหารจดัการงานนิติการ 

   กิจกรรมย่อยที่ 9 บริการด้านการอนุญาต 

   กิจกรรมย่อยที่ 10 ด าเนินการตามพระราชบัญญตัิเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

   กิจกรรมย่อยที่ 11 ตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้และของป่าเคลื่อนที่ 

   กิจกรรมย่อยที่ 12 ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑป์่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ 

   กิจกรรมย่อยที่ 13 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูิศาสตร์ปา่ไม้ 

   กิจกรรมย่อยที่ 14 พัฒนาระบบสารสนเทศปา่ไม ้

   กิจกรรมย่อยที่ 15 เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม ้

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-78       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรม/
โครงการที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อ านวยการงานบริหารกลาง 
1.1 งานบริหารกลางช่วยให้การบริหารงานบุคคล การเงินและการบัญช ี
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี งานวินัย การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

1.2  งานบริหารกลางช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานตามภารกิจและนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งตามพันธกิจตามกฎหมายสามารถปฏิบัติได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 อ านวยการงานประชาสัมพันธ์ 
2.1  งานประชาสัมพันธ์เป็นการให้ข้อมลูข่าวสารด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง 
ฟื้นฟ ูดูแลรักษา ส่งเสรมิ ท านุ บ ารุงป่า รวมทั้งการด าเนินงานเกี่ยวกับการป่าไม้    
การท าไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าไม้แก่ประชาชน 

     

2.2  งานประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสรมิใหป้ระชาชนท่ัวไป องค์กรภาคเอกชน ภาครัฐได้
ตระหนักถึงคณุค่าและความส าคญัของทรัพยากรป่าไม ้รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการ
ดูแลและรักษาทรัพยากรป่าไม้อยา่งยั่งยืน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 อ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
3.1  งานแผนงานและสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการจัดท า
แผนงานและงบประมาณประจ าป ี

     

3.2  งานแผนงานและสารสนเทศช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานของกรมป่าไม ้

     

3.3  งานแผนงานและสารสนเทศช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอก 

     

3.4  งานแผนงานและสารสนเทศช่วยสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานตา่งๆ  ในภูมิภาค      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 อ านวยการงานตรวจสอบภายใน 
4.1  งานตรวจสอบภายในช่วยประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานในหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหาร                
ความเสีย่ง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

     

4.2  การสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย ระเบียบ               
ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถน าไปสู่                      
การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ 

     

4.3  งานตรวจสอบภายในช่วยสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล             
การด าเนินงานและการเงินการคลงั 

     

4.4  การตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วย
ตรวจรับ ช่วยให้เกิดความเหมาะสมในการดูแลรักษาในแต่ละประเภทของทรัพย์สินนั้น 

     

4.5  งานตรวจสอบภายในช่วยประเมินผลการด าเนินการเกีย่วกับการเงินการคลัง
ของส่วนราชการ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-79  

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
4.6  งานตรวจสอบภายในช่วยในการวิเคราะห์และประเมินความมปีระสทิธิภาพ 
ความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ 
5.1  การส่งเสริมให้ข้าราชการกรมป่าไม้ไดม้ีโอกาสเข้าร่วมประชุมในระดบัภูมิภาค 
และระดับนานาชาติร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ช่วยแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

     

5.2 การเสริมสร้างทักษะวิชาการด้านป่าไม้ช่วยในการรองรับและเตรียมความพร้อมของ
การบริหารจัดการงานป่าไม้ในระดับประเทศเช่ือมโยงสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลกให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงและอนุสัญญาต่างๆ  

     

5.3 การเสริมสร้างความร่วมมือและพนัธกรณีด้านการป่าไม้ทั้งภายในและภายนอก
กรมป่าไม้และหน่วยงานต่างประเทศ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 6 การบริการประชาชน 
6.1  การบริการประชาชนช่วยให้การรบัเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน และการให้
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปญัหามีประสิทธิภาพ 

     

6.2  การบริการประชาชนช่วยอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ 
ศูนย์บริการประชาชน ตลอดจนเป็นการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ 
ทางราชการ พ.ศ. 2540 

     

6.3  การบริการประชาชนช่วยในการตอบข้อหารือ กระทู้ถามของสภาฯ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 
7.1  การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการช่วยปรับกระบวนทัศน์ ทัศนคติ 
วัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 

     

7.2  การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการช่วยพัฒนารูปแบบ และระบบการท างาน
เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

     

7.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ และ
ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้น ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

     

7.4 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

     

7.5 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามแผนการบรหิารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตรนายกรัฐมนตรี) 
นโยบายที่ 8 นโยบายด้านการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  

     

7.6 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-80       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
7.7 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 8 บริหารจัดการงานนิติการ 
8.1  การบริหารจัดการงานนิติการช่วยให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตรร์ะดบัชาต ิ

     

8.2  การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้รวมถึงกฎกระทรวงและระเบียบที่ออกตาม พ.ร.บ.
ป่าไม ้พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

     

8.3 การบริหารจัดการงานนิติการช่วยพัฒนากฎหมายตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล 
2 พระราชบัญญตัิ คือ พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 และ 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

     

8.4  การบริหารจัดการงานนิติการช่วยพัฒนากฎหมายเชิงกระบวนการ      
8.5  การบริหารจัดการงานนิติการช่วยให้บริการประชาชน และส่วนราชการต่างๆ 
ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม ้

     

8.6  การบริหารจัดการงานนิติการช่วยสนับสนุนการให้ค าปรึกษา แนะน าด้าน
กฎหมายว่าด้วยป่าไม ้

     

8.7  การบริหารจัดการงานนิติการช่วยดูแลรักษาผลประโยชน์ของรัฐและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัดกรมป่าไม้กรณีทีม่คีดีความทางอาญาหรือทางปกครอง 

     

8.8  การบริหารจดัการงานนิตกิารช่วยสรา้งความรู้ในขอ้กฎหมายของ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต ์
และกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. เลื่อยโซย่นต ์

     

8.9 การบริหารจัดการงานนิติการช่วยสร้างความรู้ในข้อกฎหมายของ พ.ร.บ. ป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 และกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

     

8.10 การรับฟังความเห็นในปัญหาและอุปสรรคช่วยในการป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม ้

     

8.11  การบริหารจัดการงานนิติการช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายต่างๆ 
ที่มีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงตามแผนนิติบัญญัติแห่งชาต ิ

     

8.12  การบรหิารจดัการงานนติิการช่วยดา้นการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกบักฎหมายปา่ไม้และการท างานของเจ้าหน้าที่ป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 9 บริการด้านการอนุญาต 
9.1  การบริการด้านการอนุญาตเป็นการบริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ด้าน             
การอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่ การออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้า
สิ่งประดิษฐ์ การออกใบอนุญาตคู่มือคนงาน และประทับตราหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ 

     

9.2  การบริการด้านการอนุญาตช่วยบริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับ
การอนุญาตท าไม ้เก็บหา ครอบครองไม้และของป่า รวมทั้งค้าของป่าหวงห้าม 

     

9.3  การบริการด้านการอนุญาตช่วยบริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-81  

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
9.4  การบริการด้านการอนุญาตช่วยควบคุม ก ากับการด าเนินการอนญุาตให้เป็นไป
ตามนโยบาย เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด กฎกระทรวงและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 ด าเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
10.1  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยบริการประชาชนและหน่วยงานตา่งๆ ใน
การตรวจสอบออกใบอนุญาตให้มเีลื่อยโซ่ยนต ์

     

10.2  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยตรวจสอบการออกใบอนุญาตใหผ้ลิตเลื่อยโซย่นต์
และตรวจสอบการจัดท าหมายเลขหน่วยผลิต 

     

10.3  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่
ยนต์และตรวจสอบการจัดท าหมายเลขหน่วยน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ 

     

10.4  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้ซอ่มแซม 
เลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง 

     

10.5  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้น าเลื่อยโซ่ยนต์
ออกใช้นอกพื้นที่ท่ีระบไุว้ในใบอนุญาตเป็นการช่ัวคราว 

     

10.6  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย
เลื่อยโซ่ยนต์ของผูไ้ด้รบัอนุญาตใหผ้ลิต ให้น าเข้า และซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต ์

     

10.7  การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ช่วยเก็บรักษาและด าเนินการเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่
ตกเป็นของแผ่นดินหรือศาลสั่งริบ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 11 ตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้และของป่าเคลื่อนที่ 
11.1  กิจกรรมฯ ช่วยให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
11.2  กิจกรรมฯ ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ      
11.3  กิจกรรมฯ ช่วยให้ค าแนะน าในการปฏิบัตติามระเบยีบและกฎหมาย และ
ปราบปรามการกระท าผดิในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 12 ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ 
12.1  การตรวจสอบรับรองคุณภาพฯ ช่วยสร้างมาตรฐานของไม้และผลิตภณัฑ์ป่าไม ้
ทั้งเพื่อใช้ในประเทศและเพื่อการสง่ออกนอกราชอาณาจักร 

     

12.2  การตรวจสอบรับรองคณุภาพฯ ช่วยให้การออกใบรบัรองประกอบการส่งออก 
ของไม้และผลติภณัฑไ์มเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสรมิอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 13 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ 
13.1  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูศิาสตร์ป่าไม้ช่วยพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ของกรมป่าไม้ใหม้ีความทันสมัย นา่เชื่อถือ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

     

13.2  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูศิาสตร์ป่าไม้ช่วยพัฒนาข้อมูลระบบภูมิ
สารสนเทศพ้ืนท่ีป่าชุมชนให้มีความทันสมัย น่าเชื่อถือ 

     

13.3  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูศิาสตร์ป่าไม้ช่วยพัฒนาระบบข้อมลูภูมิ
สารสนเทศป่าภาครัฐใหม้ีความสมบูรณ์ เป็นปจัจุบัน 

     

13.4  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูศิาสตร์ป่าไม้ช่วยพัฒนาศักยภาพบคุลากร
ของกรมป่าไม้ใหม้ีความรู้และทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-82       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 14 พัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 
14.1  การพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไมช่้วยสร้างเสถยีรภาพและประสิทธิภาพใน
การใช้งานระบบเครือข่ายฯ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล 

     

14.2  การตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายฯ และแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับระบบ
เครือข่ายฯ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ระยะเวลาการขัดข้องของระบบเครือข่ายฯ น้อยที่สุด 

     

14.3   การพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ช่วยป้องกันระบบเครือข่ายฯ และระบบฐานข้อมูล
จากผู้บุกรุกและผู้ทีไ่ม่มสีิทธิในการเข้าใช้ระบบฯ ทั้งจากภายนอกและภายในระบบเครือข่ายฯ 

     

14.4  การพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไมช่้วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยใหก้ับข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูล และเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล 
ส าหรับตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐาน เมื่อเกิดการบุกรุกระบบฯ 

     

14.5  การพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไมช่้วยป้องกันระบบเครือข่ายและระบบ
ฐานข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร ์ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ ที่เป็น
อันตรายต่อระบบฯ (Malware) 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 15 เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ 
15.1  การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคมุดูแลรักษาปา่สงวนแห่งชาต.ิและพืน้ท่ี               
ป่าไม้ที่เหลืออยู่มิให้ถูกบุกรุกแผ้วถางท าลายเพิ่มขึ้น พร้อมท้ังเร่งรัดการฟื้นฟู               
สภาพป่าช่วยรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

15.2  การเฝา้ระวังการเปลีย่นแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ช่วยสนับสนุนการป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่า และการฟื้นฟสูภาพป่าไม ้

     

15.3  การที่มีส่วนร่วมของประชาชนช่วยป้องกันรักษาป่า และฟื้นฟูสภาพป่าอย่าง
เป็นรูปธรรมได ้

     

15.4  การเฝา้ระวังการเปลีย่นแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
ไม้โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

     

15.5  การเฝา้ระวังการเปลีย่นแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ช่วยเฝ้าระวังการลักลอบตดัฟันไม้ที่
มีความต้องการสูง 

     

15.6  การเฝา้ระวังการเปลีย่นแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
ICT ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิหน้าทีป่้องกันรักษา 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-83  

ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรม/โครงการ
ที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อ านวยการงานบริหารกลาง 
1.1  การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน กรมป่าไม้      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 อ านวยการงานประชาสัมพันธ์ 
2.1  การอ านวยการ      
2.2  การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 อ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
3.1  การอ านวยการส านักแผนงานและสารสนเทศ      
3.2 การอ านวยการของส านักแผนงานและสารสนเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-84       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 อ านวยการงานตรวจสอบภายใน 
4.1  การให้บริการตรวจสอบ      
4.2  การให้บริการค าปรึกษา      
กิจกรรมย่อยท่ี 5 ส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ 
5.1  การจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จา่ยในการด าเนินการของความตกลงระหว่าง
อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม ้

     

5.2  การอนุมัติตัวบคุคลและจดัสรรงบประมาณให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ตา่งประเทศช่ัวคราว 

     

5.3  งานอ านวยการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 6 การบริการประชาชน 
6.1  การบริการประชาชน      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 
7.1  การให้ค าแนะน า ปรึกษา ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารราชการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 8 บริหารจัดการงานนิติการ 
8.1  การปฏิบตัิงานเกีย่วกับสารบรรณทั่วไป งบประมาณการเงิน พสัดุ งานการเจ้าหน้าที ่      
8.2 การตอบข้อหารือเกีย่วกับกฎหมายว่าด้วยการปา่ไม้และอื่นๆ      
8.3  การด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิกกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้ และตัวผูร้ับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี 

     

8.4 การด าเนินการเกี่ยวกบัการฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา      
8.5 คดีปกครองและการจดัการของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้      
8.6 วิธีการช าระค่าธรรมเนียมศาล      
กิจกรรมย่อยท่ี 9 บริการด้านการอนุญาต 
9.1  การตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์      
9.2  การออกหลักฐานการอนุญาตโรงงานแปรรูปไม ้โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้า
สิ่งประดิษฐ ์

     

9.3  การประทับตราหนังสือก ากับไม้แปรรูป หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์      
9.4  การตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท      
9.5  การออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้      
9.6 การตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้      
9.7  การตรวจสอบและตดิตามเงื่อนไขการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ. ปา่ไม ้               
พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

     

9.8  การตรวจสอบการขออนุญาตค้าของป่าหวงห้าม      
9.9 การออกหลักฐานการอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม      
9.10  การตรวจสอบการอนญุาตท าไมส้กัและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธ์ิ หรอืสิทธิ
ครอบครอง 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
9.11  การออกหลักฐานการอนุญาตท าไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครอง 

     

9.12  การตรวจสอบการอนุญาตท าไม้สักและไม้ยางในพื้นที่ป่า      
9.13  การออกหลักฐานการอนุญาตท าไม้สักและไม้ยางในพื้นที่ป่า      
9.14  การตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในเขตหวงห้าม      
9.15  การออกหลักฐานการขออนุญาตท าไม้ในเขตทาง      
9.16  การตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ      
9.17  การติดตามและตรวจสอบการอนุญาตเก็บหาของป่า      
9.18  การติดตามประเมินผลกิจกรรมบริการด้านการอนุญาต      
9.19  การจัดพิมพ์งานอนุญาต รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมบริการด้าน 
การอนุญาต 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 ด าเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
10.1  การตรวจสอบการอนุญาตให้มี ให้ผลิต ให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์      
10.2  การตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น      
10.3  การตรวจสอบออกใบแทน ใบอนุญาตต่างๆ ตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.  2545      
10.4  การตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง      
10.5  การตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์      
10.6  การออกหนังสืออนุญาตให้น าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
เป็นการชั่วคราว 

     

10.7  การตรวจสอบท าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์และท าหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์      
10.8  การตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตและการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. 
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

     

10.9  การตรวจสอบจัดท าทะเบียนพิจารณาออกหนังสือรับรองการมอบเลื่อยโซ่ยนต์
ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือศาลสั่งริบ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 11 ตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้และของป่าเคลื่อนที่ 
11.1  การตรวจสอบการออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่      
11.2  การตรวจสอบการน าไม้ผ่านเขตด่านป่าไม้      
11.3  การตรวจสอบการรับแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้ในท้องที่กรุงเทพฯ และด่านป่าไม้            
ในสังกัดส่วนกลาง 

     

11.4  การตรวจสอบการน าไม้ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์      
11.5  การตรวจสอบการกระท าผิดพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484      
11.6  การออกหนังสืออนุญาต      
กิจกรรมย่อยท่ี 12 ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ 
12.1  การอ านวยการ      
12.2  การตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้และตรวจพิสูจน์ไม้      
12.3  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีตรวจพิสูจน์ไม้ รุ่นที่ 64      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-86       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 13 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ 
13.1  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศป่าไม้      
13.2  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT      
13.3  การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง      
13.4  การบริหารงานและอ านวยการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 14 พัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 
14.1  การพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้      
14.2  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ      
14.3  การสัมมนาและฝึกอบรม      
14.4  การบริหารงานและอ านวยการ      
กิจกรรมย่อยท่ี 15 เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ 
15.1  การปรับปรุงข้อมูลระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่า      
15.2  การพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า      
15.3  การประสานการด าเนินงานระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า      
ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรม/โครงการ
ที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อ านวยการงานบริหารกลาง 
1.1  การบริหารงานบุคคล การเงินและการบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ 
งานวินัย การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

1.2  การด าเนินงานตามภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งตามพันธกิจ
ตามกฎหมายสามารถปฏิบัติได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 อ านวยการงานประชาสัมพันธ ์
2.1  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารดา้นการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา 
ส่งเสริม ท านุ บ ารุงป่า รวมทั้งการด าเนินงานเกี่ยวกับการป่าไม้ การท าไม้ การเก็บ
หาของป่า การใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าไม้ 

     

2.2  ประชาชนทั่วไป องค์กรภาคเอกชน ภาครัฐตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งมีจิตส านึกในการดูแลและรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 อ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
3.1  ผลการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี      
3.2  ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงานของกรมป่าไม้ 

     

3.3  ผลการสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก      
3.4  ผลการสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาค      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 อ านวยการงานตรวจสอบภายใน 
4.1  ผลการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานใน
หน้าท่ีของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

     

4.2  ความมั่นใจในการปฏิบัติงานท่ีตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้อง
กับนโยบายของส่วนราชการ จากการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งท่ีทางราชการก าหนด 

     

4.3  ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง      
4.4  ผลการตรวจสอบระบบการดูแลรกัษา และความปลอดภยัของทรัพย์สินของ
หน่วยตรวจรับทีเ่หมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 

     

4.5  ผลการประเมินการด าเนินการเกีย่วกับการเงินการคลังของส่วนราชการ      
4.6  ผลการวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร      
กิจกรรมย่อยท่ี 5 ส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ 
5.1  การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการส่งข้าราชการ              
กรมป่าไม้เข้าร่วมประชุมในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติร่วมกับผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ 

     

5.2 การบริหารจัดการงานป่าไม้ในระดับประเทศเช่ือมโยงสู่ระดับภูมิภาค และระดับ
โลกมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงและอนุสัญญาต่างๆ  

     

5.3 กรมป่าไม้และหน่วยงานต่างประเทศท้ังภายในและภายนอกมีความร่วมมือและ
พันธกรณีด้านการป่าไม้ที่ดี 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 6 การบริการประชาชน 
6.1  เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา      
6.2  ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชน ตลอดจน
เปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

     

6.3  การตอบข้อหารือ กระทู้ถามของสภาฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับ
ภารกิจของกรมป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 
7.1  กระบวนทัศน์ ทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมีประสิทธิภาพจากการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 

     

7.2  ผลของการพัฒนารูปแบบ .และระบบการท างานเพื่อให้สอดคล้องกับ                    
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

     

7.3  ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง จาก 
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 
และความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

     

7.4 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการสอดคล้องตามยุทธศาสตร ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-88       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
7.5 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการเป็นไปตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตรนายกรัฐมนตรี) 
นโยบายที่ 8 นโยบายด้านการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  

     

7.6 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

     

7.7 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 8 บริหารจัดการงานนิติการ 
8.1  การบริหารจัดการสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ      
8.2  กฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีจากการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้รวมถึงกฎกระทรวงและระเบียบที่
ออกตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2548 และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

     

8.3 กฎหมายตามนโยบายพิเศษของรฐับาล 2 พระราชบัญญัติ คือ พระราชบัญญตัิ
ป่าไม้พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้รับ
การพัฒนา 

     

8.4  กฎหมายเชิงกระบวนการได้รับการพัฒนา      
8.5  ประชาชน และส่วนราชการต่างๆ ได้รับบริการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้      
8.6 การให้ค าปรึกษา แนะน าด้านกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ได้รับการสนบัสนุน      
8.7  รัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกรมป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาผลประโยชน์
กรณีที่มีคดีความทางอาญา หรือคดีความทางปกครอง 

     

8.8  ความรู้ในขอ้กฎหมายของ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต ์และกฎกระทรวงออก 
ตามความใน พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต ์

     

8.9 ความรู้ในข้อกฎหมายของ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และกฎกระทรวงออก 
ตามความใน พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

     

8.10  การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผดิตามกฎหมายว่าด้วย 
การป่าไม้จากการรับฟังความเห็นในปัญหาและอุปสรรค 

     

8.11  นิติกรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามแผนนติิบัญญัติแห่งชาต ิ

     

8.12  การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกับกฎหมายปา่ไม้และการท างาน 
ของเจา้หนา้ที่ป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 9 บริการด้านการอนุญาต 
9.1  ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ไดร้ับบริการด้านการอนุญาตอตุสาหกรรมไม้ 
ได้แก่ การออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ การออก
ใบอนุญาตคู่มือคนงาน และประทบัตราหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ ์

     

9.2  ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ไดร้ับบริการเกี่ยวกับอนุญาตท าไม ้เก็บหา 
ครอบครองไม้และของป่า รวมทั้งค้าของป่าหวงห้าม 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-89  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
9.3  ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ไดร้ับบริการเกี่ยวกับอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่าไม้ตามวัตถุประสงคต์่างๆ 

     

9.4  บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับบริการเกี่ยวกับการออกหนังสือ
รับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 10 ด าเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
10.1  ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ไดร้ับบริการในการตรวจสอบออกใบอนุญาต
ให้มีเลื่อยโซ่ยนต ์

     

10.2  ผลการตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซย่นต์และตรวจสอบ 
การจัดท าหมายเลขหน่วยผลิต 

     

10.3  ผลการตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซย่นต ์      
10.4  ผลการตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อ
สินจ้าง 

     

10.5  ผลการตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้น าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพ้ืนท่ีที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว 

     

10.6  ผลการตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซย่นต์ของผูไ้ด้รับ
อนุญาตให้ผลิต ให้น าเข้า และซ่อมแซมเลื่อยโซย่นต ์

     

10.7  การเก็บรักษาและด าเนินการเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือ
ศาลสั่งริบ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 11 ตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้และของป่าเคลื่อนที่ 
11.1  การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
11.2  ผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก      
11.3  ค าแนะน าในการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย และปราบปราม                  
การกระท าผิดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 12 ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม ้
12.1  ผลการตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานไม้และผลิตภัณฑ์ป่าไม้ เพื่อใช้
ในประเทศและส่งออกนอกราชอาณาจักร 

     

12.2  จ านวนการออกใบรับรองประกอบการส่งออกของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ตาม
มาตรฐานสากล และส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 13 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูิศาสตร์ป่าไม้ 
13.1  ข้อมูลสารสนเทศของกรมป่าไม้ใหม้ีความทันสมัย น่าเชื่อถือ สามารถ
น ามาใช้ประโยชนไ์ด ้

     

13.2  ข้อมูลระบบภูมสิารสนเทศพ้ืนท่ีปา่ชุมชนให้มีความทันสมยั น่าเชื่อถือ      
13.3  ระบบข้อมลูภูมสิารสนเทศป่าภาครัฐให้มีความสมบรูณ์ เป็นปจัจุบัน      
13.4  บุคลากรของกรมป่าไม้มีความรู้และทักษะการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-90       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 14 พัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 
14.1  การใช้งานระบบเครือข่ายฯ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลมี
เสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 

     

14.2  ระยะเวลาการขัดข้องของระบบเครือข่ายฯ น้อยที่สุดจากการตรวจสอบการท างาน
ของระบบเครือข่ายฯ และแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นกบัระบบเครือขา่ยฯ ได้อยา่งรวดเร็ว 

     

14.3  ระบบเครือข่ายฯ และระบบฐานข้อมูลได้รับการป้องกันจากผู้บุกรุกและผู้ที่
ไม่มสีิทธิในการเข้าใช้ระบบฯ ทั้งจากภายนอกและภายในระบบเครือข่ายฯ 

     

14.4  การพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไมช่้วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยใหก้ับข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูล และเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล 
ส าหรับตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐาน เมื่อเกิดการบุกรุกระบบฯ 

     

14.5  ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลได้รับการป้องกันจากไวรัสคอมพิวเตอร ์
ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ ที่เป็นอันตรายต่อระบบฯ (Malware) 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 15 เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ 
15.1  ประสิทธิภาพการควบคมุดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาต ิและพื้นที่ป่าไมท้ี่
เหลืออยู่มิให้ถูกบุกรุกแผ้วถางท าลายเพิ่มขึ้น และการฟื้นฟูสภาพป่าสามารถรักษา
สมดลุของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

15.2  การป้องกันการบุกรุกท าลายป่า และการฟื้นฟูสภาพป่าไม้จากการเฝา้ระวัง
การเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ีป่าไม ้

     

15.3  ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่า และฟื้นฟูสภาพป่าอย่างเปน็รูปธรรม      
15.4  การติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม      
15.5  การเฝา้ระวังการลักลอบตัดฟันไมท้ี่มีความต้องการสูง      
15.6  บุคลากรไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT       
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ ์
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน 
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        
และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุดแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
ส่วนที่ 4 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โปรดแสดงผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการกา
เครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง (ตอบเฉพาะในกิจกรรม/โครงการที่ท่านเกี่ยวข้อง) 

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 13 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูิศาสตร์ป่าไม้ 
ปัญหา: 1. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องท าภารกจิอื่นด้วย 
แนวทางการแก้ไข: ศูนย์สารสนเทศได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อจ้างเจ้าหน้าท่ีด้านคอมพิวเตอร์ให้
ส านักภูมภิาค 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. การขาดแคลนครุภณัฑ ์และต้องใช้ครุภณัฑ์ร่วมกับกิจกรรมอื่นด้วย 
แนวทางการแก้ไข: การส ารวจครภุัณฑ์ในภาพรวม
ของกรมป่าไม้ เพื่อการประเมินจดัซื้อครุภณัฑ์ใหม ่

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดา้นสารสนเทศ ขาดความช านาญดา้นการใช้โปรแกรมภูมสิารสนเทศ 
แนวทางการแก้ไข: การจัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านภมูิสารสนเทศ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 4. การขาดแคลนอุปกรณส์ารสนเทศ เช่น อุปกรณ์การหาคา่พิกัดแผนท่ีด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) และอุปกรณ์
บันทึกภาพนิ่ง 
แนวทางการแก้ไข: มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในภูมิภาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ ์

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 5. ปัญหาการน าเข้าข้อมลูภูมสิารสนเทศซ้ าซ้อนกันระหว่างส านักพ้ืนท่ีกับส่วนกลาง และข้อมูลจากส่วนกลางบาง
โครงการไมไ่ด้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักพ้ืนท่ี 
แนวทางการแก้ไข: การตรวจสอบปัญหาความ
ซ้ าซ้อน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 6. การขาดความครบถ้วนของข้อมูลค่าพิกัดแปลง ภาพถ่าย ที่ตั้ง และเอกสารสิทธ์ิของเจ้าของจากหน่วยงาน
ภาคสนามที่ออกส ารวจพ้ืนท่ีสวนป่าภาครัฐ สวนป่าภาคเอกชน และป่าชุมชนตามกิจกรรม/โครงการต่างๆ  
แนวทางการแก้ไข: ด าเนินการตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 14 พัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 
ปัญหา: 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศขาดความช านาญในการใช้งานแก้ไขเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้าง
เจ้าหน้าท่ีด้านคอมพิวเตอร์ใหส้ านกัในส่วนภูมิภาค 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-94       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 2. การแก้ไขปัญหาและการควบคุมการใช้ระบบอินเตอร์เนต็ระบบเครือข่ายของส านักงานฯ ไม่สามารถท าได้อย่าง
เต็มที ่
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้าง
เจ้าหน้าท่ีด้านคอมพิวเตอร์ใหส้ านกัในส่วนภูมิภาค 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 15 เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ 
ปัญหา: 1. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศขาดความช านาญในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
แนวทางการแก้ไข: การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร  …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ระบบสารสนเทศในส่วนการบันทึกเรื่องการด าเนินคดีมีรายละเอียดการบันทึกไม่ครอบคลมุ 
แนวทางการแก้ไข: ด าเนินการแกไ้ขระบบเพื่อให้
ครอบคลมุทุกการใช้งาน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 3. ปัญหาเรื่องสญัญาณอนิเตอร์เนต็อ่อนหรือไม่มสีัญญาณในบางหน่วยป้องกันฯ  
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรงบประมาณสนบัสนุน
ในการบริหารจัดการ 

 …………………………………………………………………. 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 4. แบบฟอร์มการน าข้อมลูออกจากระบบไมเ่ป็นรูปแบบเดยีวกันกับรายงานส านักป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 
ส่งผลใหต้้องเรียบเรียงข้อมลูเพื่อรายงานใหม่ 
แนวทางการแก้ไข: ควรจัดท ารูปแบบการรายงานให้
เป็นรูปแบบเดียวกันท้ังหมด เพื่อสะดวกในการ
รายงานข้อมูลที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-95  

ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่   
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

5.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-96       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

กิจกรรมหลัก พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ 

 

     

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ :  บุคลากรระดับปฏิบัตกิาร กรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 
 ส่วนที่ 4 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน 

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ส่วนที่ 5  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             
เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-97  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลติที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 
กิจกรรมหลัก พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้  
   กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม ้

   กิจกรรมย่อยที่ 2 วนวัฒนวิจัย 

   กิจกรรมย่อยที่ 3 วิจัยเศรษฐกิจปา่ไม ้

   กิจกรรมย่อยที่ 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชนไ์ม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 

   กิจกรรมย่อยที่ 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชนไ์ม้และผลิตผลปา่ไม้ 

   กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

   กิจกรรมย่อยที่ 7 พัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม ้

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด  (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 
1.1  การปรับปรุงฟื้นฟพูื้นที่แปลงทดลองในรูปแบบต่างๆ ให้มีสภาพและคุณภาพดีขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรทางพันธุกรรมไม้ป่า (Forest Genetic Resources)  
ที่จะน าไปพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์              
ในงานวิจัยในอนาคตและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่เหมาะสม โดยอาศัยหลักวิชาการ 
และการปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาเป็นแนวทางในการจัดการ 

     

1.2  การวิจัยพัฒนาต่อยอดช่วยสนับสนุนการปลูกไมส้วนป่าและการใช้ประโยชนไ์ม้ 
จากสวนป่า 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-98       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
1.3  การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปา่ไม้ช่วยในการปรับปรุงหน่วยงาน ครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 

     

1.4  การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปา่ไม้ช่วยในการเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางวนวัฒนวิจัยและการใช้ประโยชน์ไม้สูเ่กษตรกรและภาคธุรกิจ 

     

1.5 การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปา่ไม้ช่วยประสานงานวิจยั ร่วมส ารวจและเก็บ
ข้อมูลกับหน่วยงานภาคสนามของส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
2.1  กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยการศึกษาวิจัยทางด้านเมล็ดไม้ การปลูกทดลองพรรณไม้ 
การพัฒนากล้าไม้ สรีระวิทยา นิเวศวิทยา ปฐพีวิทยาและปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า 

     

2.2  กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยการศึกษาวิจัยการฟื้นฟูและจัดการแปลงทดลองในรูปแบบต่างๆ       
2.3 กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
2.4 กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยสร้างรายได้แก่ประชาชน      
2.5 กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับ
หน่วยงานภาคสนามของส านักวิจยัและพัฒนาการป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 วิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ 
3.1  การวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ช่วยในการศึกษาการใช้ไม้ในภาคอตุสาหกรรมในประเทศ 
และแนวโนม้การใช้ไม้ในอนาคต 

     

3.2  การวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ช่วยในการศึกษาสภาวะการค้าไม้ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

     

3.3  การวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ช่วยในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ 
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.1 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการพัฒนาพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อปลูกป่า
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม 

     

4.2  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการประเมินศักยภาพสายพันธุไ์ม้สักเพื่อการปลูกป่า 
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

     

4.3  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาเทคนิคการบ ารุงรักษาสวนป่าอย่างประณตีเพื่อ 
เพิ่มผลผลิตและคณุภาพเนื้อไม้ของสวนป่าไมส้ัก 

     

4.4  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตของสวนป่า
เชิงพาณิชย์ในพ้ืนท่ีดินที่มีปัญหาและเสื่อมโทรม 

     

4.5  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการจัดการผลผลิตและการใช้ประโยชนไ์มจ้ากสวนป่า
ของสหกรณส์วนป่าภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน 

     

4.6  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการเพิ่มคุณค่าเศษเหลือหรือก่ิงขนาดเล็กของไม้ 
จากสวนป่าโดยการท าเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

     

4.7  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการผลติถ่านขาวเพื่อการใช้ประโยชนไ์ม้ด้านพลังงาน
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-99  

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
4.8  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการผลติเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใช้ประโยชน์ไม ้
ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม  

     

4.9  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการคลีไ่ม้ไผด่้วยไอน้ าเพื่อผลิตไม้ไผ่ประสาน       
4.10 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาแผ่นฉนวนความร้อนสอดไส้เส้นใยธรรมชาติ 
เพื่อการก่อสร้างจากไมส้วนป่าโตเร็ว 

     

4.11 กิจกรรมวิจัยฯ ช่วยศึกษาการปรับปรุงคุณภาพไม้สักสวนป่าอายุน้อยด้วยไมโครเวฟ      
4.12 กิจกรรมวิจัยฯ ช่วยศึกษาการป้องกันรักษาเนื้อไม้โตเร็วด้วยเทคนิคการใช้ความร้อน      
4.13 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการเพิ่มมูลค่าขี้เลื่อยไม้สวนป่าเป็นวัสดุเพาะเห็ด 
เชิงพาณิชย ์

     

4.14 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าโดยวธิีไม่ท าลาย
ตัวอย่าง 

     

4.15 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยประสานงานวจิัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปา่ไม้ 
5.1  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยเพิ่มมลูค่าของไม้และผลิตผลปา่ไม้ โดยการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีให้เหมาะสม 

     

5.2  กิจกรรมวิจัยฯ ช่วยเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
5.3 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยสร้างรายได้แกป่ระชาชน      
5.4 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยให้สามารถเลือกใช้ไม้และผลติผลป่าไม้ตรงตามหลักวิชาการ
ถูกต้องเหมาะสม 

     

5.5 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร      
5.6 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยด้านการใช้ประโยชน์ของป่าและพืชสมุนไพรเปน็ไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

     

5.7 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยประสานงานวจิัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.1  การพัฒนาฯ ช่วยเป็นศูนย์รวมในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านวิชาการป่าไม้      
6.2  การพัฒนาฯ ช่วยเป็นศูนย์รวมข้อมูลและศูนย์บริการความรู้ด้านวิชาการป่าไม้      
6.3  การพัฒนาฯ ช่วยเป็นศูนย์กลางพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้สาขาต่างๆ      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ 
7.1 กิจกรรมฯ ช่วยพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) การน าวัสดุชีวภาพ (Bio-material) 
อาทิเช่น เศษเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งเศษวัสดุไม้และเศษพืชเกษตรเหลือทิ้งอื่นๆ กลับมา
มีคุณค่าเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อ
ชุมชนและอุตสาหกรรม เป็นการเช่ือมโยงวิชาการเทคโนโลยีทางไม้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้ประโยชนว์ัสดุชีวภาพให้สอดคล้องประสานกัน เพื่อท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-100       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
7.2 กิจกรรมฯ ช่วยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทางด้าน
อุตสาหกรรมวสัดุทดแทนไม ้

     

7.3 กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลติวัสดุทดแทนไม ้      
7.4 กิจกรรมฯ ช่วยพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้จากเศษวัสดุชีวภาพ
เหลือใช้ประจ าภาคต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและบริการที่มีศักยภาพหรือมีโอกาส 
ทางการตลาดสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ  

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-101  

กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ)   

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 
1.1  การอ านวยการ      
1.2  การสัมมนาและฝึกอบรม      
1.3  การจัดเก็บเมล็ดไม้สายพันธ์ุดี      
1.4  การวิจัยศักยภาพของไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา เพื่อการพาณิชย ์      
1.5  การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้วงศ์อบเชยในภาวะโลกร้อน      
1.6 การบ ารุงแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้อายุมากกว่า 10 ปี       
1.7 การจัดท าแนวกันไฟ      
1.8 การจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่      
1.9 การบ ารุง รักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมหน่วยงาน      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
2.1 การอ านวยการ      
2.2  การพัฒนาพันธุ์ไม้พะยูงส าหรับการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ      
2.3 การทดสอบพันธุกรรมและปรับปรุงไม้ประดู่เพื่อการปลูกป่าเศรษฐกิจ      
2.4 การวิจัยและพัฒนาไม้หอมแก่นจันทน์เพื่อการค้า      
2.5 การจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืนเพื่อเกษตรกร      
2.6  การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ให้ยางรัก      
2.7  การวิจัยและพัฒนาไผ่ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์      
2.8  การปรับปรุงพันธุ์ไม้สน ระยะที่ 2 ส าหรับการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ      
2.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการจัดการเมล็ดพันธ์ุไม้ป่า      
2.10 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6      
2.11 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10      
2.12 การสร้างแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้จากป่าปลูก      
2.13 หน่วยปฏิบัติส่วนภูมิภาค      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 วิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ 
3.1  การอ านวยการ      
3.2  การศึกษาเชิงเศรษฐกิจด้านผลิตผลป่าไม้      
3.3  การศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจป่าไม้ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)      
3.4 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงครั่ง อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

     

      
      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-102       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.1  การอ านวยการ      
4.2  การวิจัยและพัฒนาการปลูก การจดัการและการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่า
เศรษฐกิจสู่กลุ่มเกษตรกรและชุมชน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ 
5.1 การอ านวยการ      
5.2 ชุดโครงการวิจยัและพัฒนาการใช้ประโยชนไ์ม้ไผ่เพื่อการพาณิชย์      
5.3 การเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์และเพิ่มมลูค่าผลติผลป่าไม้      
5.4 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแมลงกินได ้      
5.5 การศึกษาการเกิดดอกเห็ดตะไคล เห็ดขมิ้นใหญ่ และเห็ดตบัเต่าในสวนป่า  
โดยใช้เส้นใยและสปอร ์

     

5.6 ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 8 ศูนย ์      
กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.1  การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยด้านป่าไม้      
6.2  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านป่าไม้และระบบสารสนเทศ      
6.3  การประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่งานวิชาการป่าไม้      
6.4  การจัดท าสื่อด้านวิชาการป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ       
6.5  การสร้างเครือข่ายงานวิจยัด้านป่าไม ้      
6.6  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจากผลงานวิจัยด้านป่าไม้      
6.7 การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการป่าไม้      
6.8  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ 
7.1 การอ านวยการ      
7.2 การพัฒนาผลิตภาพการผลิตวสัดทุดแทนไม้จากวสัดุชีวภาพเพื่อชุมชนและ
อุตสาหกรรม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-103  

ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ)   

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 
1.1  พื้นที่แปลงทดลองในรูปแบบต่างๆ มีสภาพและคุณภาพดีขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่ง
รวบรวมทรัพยากรทางพันธุกรรมไม้ป่า (Forest Genetic Resources) ที่จะน าไปพัฒนา
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยในอนาคต
และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่เหมาะสม โดยอาศัยหลักวิชาการและการปฏิบัติทาง 
วนวัฒนวิทยาเป็นแนวทางในการจัดการ 

     

1.2  การวิจัยพัฒนาต่อยอดสนับสนุนการปลูกไมส้วนป่าและการใช้ประโยชน์ไม้ 
จากสวนป่า 

     

1.3  หน่วยงาน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้รับการปรับปรุง      
1.4  การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวนวัฒนวิจัยและการใช้ประโยชน์ไม ้
สู่เกษตรกรและภาคธุรกิจ 

     

1.5 การประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
2.1  ผลการศึกษาวิจัยทางด้านเมล็ดไม้ การปลูกทดลองพรรณไม้ การพัฒนากล้าไม้  
สรีระวิทยา นิเวศวิทยา ปฐพีวิทยาและปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า 

     

2.2  ผลการศึกษาวิจัยการฟื้นฟูและจัดการแปลงทดลองในรูปแบบต่างๆ       
2.3 การเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
2.4 ประชาชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ผลงานวิจัย      
2.5 การประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 วิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ 
3.1  ผลการศึกษาการใช้ไม้ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และแนวโนม้การใช้ไม้ 
ในอนาคต 

     

3.2  ผลการศึกษาสภาวะการค้าไม้ทั้งภายในและต่างประเทศ      
3.3  ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ และความคิดเห็นและความตอ้งการ 
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.1 การพัฒนาพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม      
4.2 การประเมินศักยภาพสายพันธ์ุไม้สักเพื่อการปลูกป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม      
4.3  ผลการศึกษาเทคนิคการบ ารุงรักษาสวนป่าอย่างประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพเนื้อไม้ของสวนป่าไม้สัก 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-104       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
4.4  ผลการศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าเชิงพาณิชย์
ในพื้นที่ดินท่ีมีปัญหาและเสื่อมโทรม 

     

4.5  ผลการศึกษาการจัดการผลผลิตและการใช้ประโยชน์ไม้จากสวนป่าของสหกรณ์
สวนป่าภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน 

     

4.6 ผลการศึกษาการเพิ่มคณุค่าเศษเหลือหรือก่ิงขนาดเล็กของไมจ้ากสวนป่าโดย 
การท าเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

     

4.7  ผลการศึกษาการผลติถ่านขาวเพื่อการใช้ประโยชนไ์ม้ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์
และอุตสาหกรรม 

     

4.8  ผลการศึกษาการผลติเช้ือเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลงังาน 
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม  

     

4.9  ผลการศึกษาการคลี่ไม้ไผ่ด้วยไอน้ าเพื่อผลิตไม้ไผ่ประสาน       
4.10 ผลการศึกษาแผ่นฉนวนความร้อนสอดไส้เส้นใยธรรมชาติเพื่อการก่อสร้าง 
จากไมส้วนป่าโตเร็ว 

     

4.11 ผลการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพไม้สักสวนป่าอายุน้อยด้วยไมโครเวฟ      
4.12 ผลการศึกษาการป้องกันรักษาเนื้อไม้โตเร็วด้วยเทคนิคการใช้ความร้อน      
4.13 ผลการศึกษาการเพิ่มมลูค่าขี้เลื่อยไม้สวนป่าเป็นวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์      
4.14 ผลการศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าโดยวิธีไม่ท าลายตัวอย่าง      
4.15 การประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปา่ไม้ 
5.1  การเพิ่มมลูค่าของไม้และผลติผลปา่ไม้ โดยการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีให้
เหมาะสม 

     

5.2  การเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
5.3 ประชาชนสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการน าผลการวจิัยไปใช้      
5.4 สามารถเลือกใช้ไม้และผลติผลป่าไม้ตรงตามหลักวิชาการถูกต้องเหมาะสม      
5.5 ประสิทธิภาพการใช้วัสดเุหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น      
5.6 การใช้ประโยชน์ของป่าและพืชสมนุไพรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน      
5.7 การประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.1  การเป็นศูนย์รวมในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านวิชาการป่าไม้      
6.2  การเป็นศูนย์รวมข้อมูลและศูนย์บริการความรู้ด้านวิชาการป่าไม้      
6.3  การเป็นศูนย์กลางพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้สาขาต่างๆ      
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ 
7.1 การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) การน าวัสดุชีวภาพ (Bio-material) อาทิเช่น 
เศษเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งเศษวัสดุไม้และเศษพืชเกษตรเหลือทิ้งอื่นๆ กลับมามีคุณค่า
เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อชุมชนและ
อุตสาหกรรม เป็นการเช่ือมโยงวิชาการเทคโนโลยีทางไม้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้ประโยชน์วัสดุชีวภาพให้สอดคล้องประสานกัน เพื่อท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

     

7.2 การวิจัยได้รับการสนับสนุนและพฒันาต่อยอดงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมวสัดุ
ทดแทนไม ้

     

7.3 การส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตวสัดุทดแทนไม้      
7.4 นวัตกรรมอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้จากเศษวัสดุชีวภาพเหลือใช้ประจ าภาคต่างๆ 
ได้รับการพัมนา ให้ได้มาตรฐานและบริการที่มีศักยภาพหรือมีโอกาสทางการตลาดสูง เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  

     

 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ ์
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน 
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
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จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดับที่.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
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 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
ส่วนที่ 4 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โปรดแสดงผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการกา
เครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง 

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 
ปัญหา: 1. การลักลอบตดัไม้และการบุกรุกพื้นท่ีสวนผลติเมล็ดไม้ 
แนวทางการแก้ไข: การประชาสมัพันธ์ท าความเข้าใจ
พร้อมท้ังติดป้ายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. การขาดแคลนยานพาหนะ และยานพาหนะที่มีอยู่ช ารุดและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไข: การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

   
   
   
   



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-108       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 3. การขาดแคลนงบประมาณ 
แนวทางการแก้ไข: การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
ปัญหา: 1. ค่าจ้างแรงงานบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีแปลงปลูกป่าไม่เพียงพอ 
แนวทางการแก้ไข: การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ปัญหาการบุกรุกยดึถือครอบครองพ้ืนท่ีของสถานีฯ 
แนวทางการแก้ไข: การประชาสมัพันธ์ท าความเข้าใจ
พร้อมท้ังติดป้ายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 3. การขาดแคลนงบประมาณในการดูแลรักษาพ้ืนท่ีหรือเฝา้ระวังไมม้ีค่า เช่น ไม้พะยูง ในพ้ืนท่ีที่เสี่ยงต่อการถูก
ลักลอบตดัฟัน 
แนวทางการแก้ไข: การวางแผนปรับปรุงพื้นที่เป็น
สวนศึกษาธรรมชาติ และบันทึกรวบรวมต าแหน่งต้น
พะยูง 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 4. แผนงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายช่วงไตรมาสแรกล่าช้า 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งรดัจัดท าแผนงานให้
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-109  

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 5. งบประมาณด้านการซอ่มแซมครภุัณฑ์ไมเ่พียงพอ 
แนวทางการแก้ไข: จัดงบประมาณเพิ่มเติมในการ
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 6. ค่าสาธารณปูโภคไมเ่พียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวิจยั เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
แนวทางการแก้ไข: จัดงบประมาณเพิ่มเติม  …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 7. การขาดแคลนยานพาหนะ และยานพาหนะที่มีอยู่ช ารุดและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไข: การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปา่ไม้ 
ปัญหา: 1. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนักวิชาการป่าไม้ ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าพนักงาน
การเกษตร และความจ าเป็นด้านการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการแก้ไข: การพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ เพ่ือ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตหิน้าท่ี 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ขาดแคลนยานพาหนะในการปฏิบัติงาน หรือยานพาหนะที่มีอยู่ในสภาพเก่ามากไม่พร้อมใช้งาน 
แนวทางการแก้ไข: การขอรับการสนับสนุน 
ด้านยานพาหนะในปีงบประมาณ 2557 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-110       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 3. ปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีจากประชาชนโดยรอบพื้นที่ศูนย์ฯ 
แนวทางการแก้ไข: การจัดเจ้าหนา้ที่ดูแลสอดส่อง
พร้อมการประชาสมัพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชน
โดยรอบพื้นที ่

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 4. สภาพอากาศท่ีมีผลต่อการเจรญิเติบโตของครั่ง 
แนวทางการแก้ไข: 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ปัญหา: 4. แผนงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายช่วงไตรมาสแรกล่าช้า 
แนวทางการแก้ไข: การเร่งรดัจัดท าแผนงานให้
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-111  

5.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-112       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

กิจกรรมหลัก จดัท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 

     

 

 

 

 

 
 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ :  บุคลากรระดับปฏิบัตกิาร กรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 
 ส่วนที่ 4 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน 

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             
เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

ผลผลติที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 
กิจกรรมหลัก จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 กิจกรรมย่อยที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด  

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
1.1  การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้อย่างยั่งยืน 

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
      
      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.1  การอ านวยการ      

1.2 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น      

1.3 การจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ      

1.4 การอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นหายาก และใกล้สูญพันธ์ุ      

1.5 การเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

     

1.6 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ      

1.7 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ      

ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด. 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.1  ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้อย่างยั่งยืน 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ ์
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน 
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 4 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โปรดแสดงผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการกา
เครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง 

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
ปัญหา: 1. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนักวิชาการป่าไม้ ผู้ช่วยนักวิจัย และความจ าเป็นดา้นการพัฒนา
บุคลากร 
แนวทางการแก้ไข: การพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ เพ่ือ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตหิน้าท่ี  

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ความจ ากัดของงบประมาณไมส่อดคล้องกับภาระงานท่ีด าเนินการ 
แนวทางการแก้ไข: ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม   …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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5.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนงานที่ 2 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

     

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ :  บุคลากรระดับปฏิบัตกิาร กรมป่าไม ้

 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2  ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-120       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

แผนงานท่ี 2 รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

โครงการที่ 1 โครงการความร่วมมอืการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน EU-Flegt และ AEC 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรมที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน EU-Flegt และ AEC 
1.1 กิจกรรมฯ ช่วยในการตรวจสอบชนิดไม้และความถูกต้องตามกฎหมาย      
1.2 กิจกรรมฯ ช่วยในการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้      
1.3 กิจกรรมฯ ช่วยก่อให้เกิดการให้ค าปรึกษาและแนะน าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการออกหนังสือรับรองในส่วนภูมิภาค 

     

1.4 กิจกรรมฯ ช่วยก่อให้เกิดการให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ผู้ส่งออกและประชาชน
ทั่วไป 

     

1.5 กิจกรรมฯ ช่วยพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการให้มีศักยภาพในการบริการที่ดี และ
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

     

1.6 กิจกรรมช่วยฯ รองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภบิาล และการค้า  
จากต่างประเทศ (EU-Flegt) ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 3 มีนาคม 2556  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประเภทไม้ของประเทศไทย 

     

1.7 กิจกรรมฯ ช่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
เตรียมรองรับการเข้าสู่เศรษฐกจิอาเซียน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีใช้ไมเ้ป็น
ปัจจัยการผลติ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-121  

ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรมที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน EU-Flegt และ AEC 
1.1 การออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่านไม้      
1.2 การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ      
1.3 การให้ค าปรึกษาและแนะน าเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการออกหนังสือรับรอง
ในส่วนภูมิภาค 

     

1.4  การให้ค าปรึกษาและแนะน าแกผู่ส้่งออกและประชาชนท่ัวไป      
1.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย      
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-122       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะในกิจกรรมที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน EU-Flegt และ AEC 
1.1 การตรวจสอบชนิดไม้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย      
1.2 การออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้      
1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกหนังสือรับรองในส่วนภูมิภาคได้รับค าปรึกษา
และแนะน า 

     

1.4 ผู้ส่งออกและประชาชนท่ัวไปได้รับค าปรึกษาและแนะน า      
1.5 บุคลากรผู้ให้บริการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการบริการที่ดี และ
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

     

1.6 เกิดการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า  
จากต่างประเทศ (EU-Flegt) ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 3 มีนาคม 2556  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประเภทไม้ของประเทศไทย 

     

1.7 ระบบเทคโนโลยีเพื่อการคา้ไม้ที่ถกูต้องตามกฎหมายได้รับการพัฒนา เตรียม
รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซยีน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ใช้ไม้เป็น
ปัจจัยการผลติ 

     

 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ ์
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน 
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-123  

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

4.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง *** 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนงานที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้ให้บริการ :  บุคลากรระดับปฏิบัตกิาร กรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 
 ส่วนที่ 4  การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของ 

กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ส่วนที่ 5  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             
เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ      ชาย            หญิง      
1.2  ต าแหน่ง................................................................. ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ........................................................................ 

    อายุงาน ................................ปี โทรศัพท์………………………………..…….. E-mail …….....................................................…  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

1.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกจิกรรมย่อยใด  

โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรมที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
1.1 การจัดเตรียมพนักงานดับไฟป่าและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการป้องกันไฟป่าไว้ประจ าหน่วย
ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่
ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมการควบคุมไฟป่าช่วยสนับสนุนหน่วยงานและ
ชุมชนในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

     

1.2 การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ช่วย             
ในการเตรียมความพร้อมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันร่วมกัน 

     

1.3 การจัดฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่
กับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ช่วยในการสร้างทักษะให้ราษฎรในพื้นที่มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเอง รวมทั้ งสร้างการมีส่วนร่วมใน                    
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศภาคป่าไม ้
2.1 กิจกรรมฯ ช่วยในการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศต่อ
พันธุ์ไม้ ระบบนเิวศของป่าสงวนแห่งชาติและสวนป่า อันท่ีเป็นการจดัการให้ได้รับ
ผลผลติสูงสดุ ทั้งในการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนของหมู่ไม้แตล่ะชนิด 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-127  

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
2.2 กิจกรรมฯ ช่วยในการศึกษาการปรับตัวของชนิดพันธ์ุไม้ในสภาพ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย โดยคัดเลือกสายพันธุ์ไม้ ถ่ินก าเนิด
ของพันธุ์ไม้ที่ทนทานต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ โรค และแมลง และ
การศึกษารูปแบบของสวนป่าทีเ่หมาะสม รวมถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทางด้านป่าไม้ เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน 

     

2.3 กิจกรรมฯ ช่วยในการศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกปา่ภายใต้กลไกการพัฒนา
ที่สะอาด โดยเน้นพันธุ์ไม้เศรษฐกจิเพื่อกักเก็บคาร์บอน 

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. ผู้บริหารองค์กร 
1.1  นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม      
1.2  ความรู้ ความสามารถ และภาวะความเป็นผู้น า      
1.3  ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
1.4  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2. เจ้าหน้าที่องค์กร 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ      
2.2  ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ      
2.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ      
2.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
3. งบประมาณ 
3.1  ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม      
3.2  ความรวดเร็วของการโอนเงินงบประมาณ      
4. วัสดุอุปกรณ์ 
4.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ให้บริการ      
4.2  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
5.  อื่นๆ 
5.1  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน      
5.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผค-128       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะในกิจกรรมที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
1.1 การจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยสง่เสริม 
การควบคุมไฟป่า 

     

1.2 การจัดท าแนวกันไฟ      
1.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรยีม 
ความพร้อมควบคมุไฟป่าร่วมกัน 

     

1.4 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ป้องกันไฟป่าให้หน่วยงานส่วนราชการ 
และสถาบันการศึกษาต่างๆ  

     

1.5 การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิงานปอ้งกัน 
ไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศภาคป่าไม ้
2.1 การอ านวยการการวิจัยคาร์บอนในสวนป่าของประเทศไทย เพื่อสนบัสนุน 
การแก้ไขภาวะโลกร้อน 

     

 

ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะในกิจกรรมที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
1.1 พนักงานดับไฟป่าและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการป้องกันไฟป่ามีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่า และมีทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
ช่วยสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประจ า
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 

     

1.2  เครือข่ายและความร่วมมือจากหนว่ยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ีมีความพร้อมใน               
การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันร่วมกัน 

     

1.3  ราษฎรในพื้นที่มีความรู้ดา้นทฤษฎ ีและวิชาการด้านไฟป่า และเกิดทกัษะ                  
การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และมีความพร้อมที่จะปฏิบตัิการดับไฟป่าด้วยตนเอง 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศภาคป่าไม ้
2.1 ผลการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศต่อพันธุ์ไม้ ระบบ
นิเวศของป่าสงวนแห่งชาติและสวนป่า อันที่เป็นการจัดการให้ได้รับผลผลติสูงสดุ 
ทั้งในการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนของหมู่ไม้แต่ละชนิด 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผค-129  

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
2.2 ผลการศึกษาการปรับตัวของชนิดพันธุ์ไม้ในสภาพการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูิอากาศของประเทศไทย และได้คัดเลือกสายพันธ์ุไม้ ถิ่นก าเนิดของพันธุ์ไม้
ที่ทนทานต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ โรค และแมลง และผลการศึกษา
รูปแบบของสวนป่าที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางด้านป่าไม้ 
เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน 

     

2.3 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกป่าภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
โดยเน้นพันธุไ์ม้เศรษฐกิจเพื่อกักเกบ็คาร์บอน 

     

 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ ์
3.1 โปรดระบุปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของหน่วยงาน 
(โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง) 
 1. จุดอ่อน (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดอ่อนที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากทีสุ่ด เช่น หากท่านเลือก
จุดอ่อนได้ทั้งสิ้น 3 ข้อ โปรดจัดเรยีงล าดับความส าคญัของจุดอ่อน 1-3 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในระยะยาวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการพิจารณาปรับลดหรือปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามทรัพยากร        

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจดัสรร 
จุดอ่อนล าดับที่.........ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ขาดความครอบคลุม

ประเด็นตามผลผลิตที่ครบถ้วน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามแผนกลยุทธ์ขาดความสอดคล้อง             

และครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมดของกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........ผลการประเมินในระดับผลผลิตของตัวช้ีวัดจ านวนรายของผู้รบับริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้        

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดอ่อนล าดับที่.........การรายงานข้อมูลทางสถิติบางประเภทขาดการจ าแนกตามผลผลิตที่ชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การศึกษาวิจัยและการรายงานผลด้านคารบ์อนเครดติขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม ้
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความก้าวหน้าสายอาชีพท่ีชัดเจน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนอัตราก าลังของหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
จุดอ่อนล าดับที่.........ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อนล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
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 2. ภัยคุกคามจากภายนอก (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของภยัคุกคามที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การแทรกแซงของภาคการเมือง 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........ความขัดแย้งด้านนโยบายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมสีถานการณ์ความขดัแย้งบริเวณพืน้ท่ีชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเพิม่ขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจ ส่งผลใหเ้กิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาตเิพื่อขยายพื้นที่เพาะปลกู 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การประสบปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งผลให้เกดิการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การขาดความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การมคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมฯ ในด้านลบของสื่อมวลชน 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........การลกัลอบตัดไม้มคีวามรุนแรงมากขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
ภัยคุกคามล าดบัท่ี.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
3.2 โปรดระบุจุแข็งและโอกาสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1. จุดแข็ง (โปรดเรียงล าดับตามความส าคญัของจุดแข็งที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกจิงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีระบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 
จุดแข็งล าดับที่.........การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การก่อตั้งองค์กรอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวฒันธรรม และค่านิยมร่วมที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน  
จุดแข็งล าดับที่.........การเป็นแหล่งรวมขององค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
จุดแข็งล าดับที่........การมีผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบตัิงาน 
จุดแข็งล าดับที่.........การมีภารกิจหลักในการด าเนินงานท่ีหลากหลายและครอบคลมุพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศ 
จุดแข็งล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
 
 2. โอกาส (โปรดเรยีงล าดับตามความส าคญัของโอกาสที่พบ) โดยล าดับที่  1 = ส าคัญมากที่สุด  
โอกาสล าดับที่.........การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
โอกาสล าดับที่.........การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนภายในประเทศ 
โอกาสล าดับที่.........การให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสื่อมวลชน 
โอกาสล าดับที่.........การพัฒนาของเทคโนโลยสี าหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
โอกาสล าดับที่.........การให้การสนับสนุนการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาคส่วนต่างๆ  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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โอกาสล าดับที่.........การตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับนานาชาต ิ
โอกาสล าดับที่.........การมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน ช่วยให้เกดิบูรณาการในการด าเนินงาน           

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โอกาสล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………..................................... 
ส่วนที่ 4 การประเมินผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โปรดแสดงผลการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการกา
เครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง (ตอบเฉพาะในกิจกรรมที่ท่านรับผดิชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
ปัญหา: 1. พื้นที่รับผิดชอบกว้าง (หลายจังหวัด) ยากแก่การตดิต่อประสานงาน 
แนวทางการแก้ไข: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่วน
ควบคุมไฟป่าได้จดัตั้งหน่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟป่า
เพิ่มขึ้น 3 หน่วย และมีแผนจัดตั้งเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณต่อๆ ไป 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 2. ขาดแคลนยานพาหนะในการเดินทางหรือยานพาหนะไมอ่ยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากเก่ามาก และปัญหาค่า
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะเนื่องจากน ารถยนต์ส่วนตัวมาใช้ 
แนวทางการแก้ไข: ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ส่วนฯ ได้รับงบประมาณรถยนต์เพิม่เติมและจดัสรร
แก่บางหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 3. การขาดแคลนบุคลากร 
แนวทางการแก้ไข: ส่วนฯ ไดจ้ัดสรรงบประมาณใน
การจ้างพนักงานดับไฟป่าเพิ่มเตมิ 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ปัญหา: 4. การขาดความร่วมมือและไม่ประสบความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์การปลูกจิตส านึกแก่ราษฎรในการจุดไฟเผาป่า 
แนวทางการแก้ไข: การจัดสรรงบประมาณ 
ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
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ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
การน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ 

ด าเนินการได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ (โปรดระบุเหตุผล) 
ปัญหา: 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกดิไฟป่าส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ทุรกนัดาร และรายไดจ้าก
การจัดเก็บภาษีน้อย จึงมุ่งน างบประมาณไปพัฒนาด้านที่มีความจ าเป็นมากกว่าก่อนด้านการจัดการไฟป่า 
แนวทางการแก้ไข: กรมป่าไม้ได้จดัสรรงบประมาณ
เป็นเงินอุดหนุนในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ
ควบคุมไฟป่า โดยคัดเลือกเครือข่ายที่อยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยง
ต่อการเกิดไฟป่า 

 …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……… 
................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.1 โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(โปรดเรียงล าดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 4 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการแทรกแซงของภาคการเมือง 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณด าเนินงาน 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ชุมชนในพื้นที ่  
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

5.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 

ผู้รับบริการ: ประชาชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่า  

และผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจากกิจกรรมของกรมป่าไม ้
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 1 ปอ้งกันรักษาป่า 

 

 

 

     

  

 

 

 

 
แบบสอบถาม 

ผู้รับบริการ: ประชาชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่า  
และผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจากกิจกรรมของกรมป่าไม ้

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้
กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง
การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็น

ความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 

ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนน้ีส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล 
รับบริการจากหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อย  
ผลผลติที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจดัการ  
กิจกรรมหลกัที่ 1 ป้องกันรักษาป่า 

 กิจกรรมย่อยที่ 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ      ชาย            หญิง    อายุ ………………………ปี   
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที ่

   น้อยกว่า 1 ปี            1-2 ปี      2-3 ป ี
   3-4 ป ี      4-5 ปี      มากกว่า 5 ปี 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าประถมศึกษา     ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา/ปวช. 
   ปริญญาตร/ีปวส.     ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

อาชีพ (โปรดเลือกตอบอาชีพท่ีเปน็รายได้หลักเพียงอย่างเดียว) 
   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว      รับราชการ      พนักงานบริษัท  
   ลูกจ้างทั่วไป / ช่ัวคราว     เกษตรกรรม      ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา     อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………………..  

รายได้รวมต่อครัวเรือน 
      น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน     15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 

   20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน     25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 
   30,001 – 35,000 บาทต่อเดือน     มากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน 
   อื่นๆ โปรดระบุ (รายได้ต่อปี)........................................................................... 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากที่สุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมายลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
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ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (เลือกตอบเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2.1 การสร้างความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ                
ทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ ช่วยไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงไปจากเดิมและช่วยหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 

     

2.2  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

     

2.3  การสร้างจิตส านึกร่วมของราษฎรในพื้นที่ช่วยท าให้เกิดความรักป่า ความหวงแหนป่า 
และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของป่า 

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ท่านคิดว่าประเด็นต่อไปนี้มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ 
เพียงใด 
1. ด้านเจ้าหน้าที ่

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1.1 จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ด าเนินงาน      
1.2  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการ ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก      
1.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
2. วัสดุอุปกรณ์ 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ/ให้บริการ      
2.2  ความพร้อมและความเพียงพอของพื้นที่ให้บริการ      
2.3  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
3.  อื่นๆ 
3.1  การเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน      
3.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
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ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
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กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด.(ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2.1  การลาดตระเวนตรวจสภาพป่า ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

     

2.2 การเสริมสร้างการมสี่วนรว่มและเครอืข่ายความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการป้องกันรักษาป่า 

     

 
ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด (เลือกตอบเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2.1 กรมป่าไม้ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกภาคส่วนในการหยุดยั้ง             
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไม้ไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงไปจากเดิมและช่วยหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 

     

2.2 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยการป้องกัน 
ปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

     

2.3 ราษฎรในพื้นที่มีจิตส านึกร่วม เกิดความรักป่า ความหวงแหนป่า และมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของป่า 

     

ผลกระทบ (Impact) 
ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
1. การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต่อเดือน 

 ไม่มผีล         มีผล จ านวน (โปรดระบุ)........................................................................บาท 
2. การมีพื้นที่ป่าที่สมบรูณเ์พิ่มขึ้นสนับสนุนให้เกดิอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน 

 ไม่มผีล         
 มีผล ได้แก่ …………………………………………………………………………………… 
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ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางสังคมในด้านต่อไปนี้ เพียงใด 
โดย   4 = มากที่สุด/สูงมาก 3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า    1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ส่งผลกระทบกรณุากาเครื่องหมายลงในช่อง “ไมส่่งผลกระทบ” 

ประเด็น 
ไม่ส่งผล
กระทบ 

ระดับผลกระทบ 
1 2 3 4 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2.1  กิจกรรมช่วยให้พ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศไม่ถูกบุกรุกเพิ่มขึ้น      
2.2  กิจกรรมช่วยให้เกิดเครือข่ายและอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพิ่มขึ้น โดยการสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

     

2.3  กิจกรรมช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถด าเนินการและ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

     

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3.1 โปรดระบปุัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามโครงการ (โปรดเรยีงล าดับของความรุนแรงปัญหาทีพ่บ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 5 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสีว่นร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/

ชุมชนในพื้นที่ 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

 
3.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….………………………..……………………………………………
……..………………………………………………………………………………………..………………..………………………………………………………………
………………………………………….......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................  

***  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ***  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 4 ฟื้นฟปู่าไม้ 

 

 
 

     

  

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้รับบริการ :  ประชาชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่า  

และผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจากกิจกรรมของกรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ 

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไม้เท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนน้ีส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล 
รับบริการจากหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรมย่อย  
ผลผลติที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจดัการ  
กิจกรรมหลักท่ี 4 ฟื้นฟปู่าไม ้

 กิจกรรมย่อยที่ 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ       ชาย            หญิง     อายุ ………………………ปี   
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที ่

   น้อยกว่า 1 ปี            1-2 ป ี      2-3 ป ี
   3-4 ปี      4-5 ป ี      มากกว่า 5 ปี 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าประถมศึกษา     ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา/ปวช. 
   ปริญญาตร/ีปวส.     ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

อาชีพ (โปรดเลือกตอบอาชีพท่ีเปน็รายได้หลักเพียงอย่างเดียว) 
   เกษตรกรรม       รับราชการ      พนักงานบริษัท  
   ลูกจ้างทั่วไป / ช่ัวคราว     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว     ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา     อื่นๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………..  

รายได้รวมต่อครัวเรือน 
      น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน     15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 

   20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน     25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 
   30,001 – 35,000 บาทต่อเดือน     มากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน 
   อื่นๆ โปรดระบุ (รายได้ต่อปี)................................................................................. 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมายลงในช่อง               

“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (เลือกตอบเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
3.1  การบ ารุงรักษาสวนป่าเดิมช่วยฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพที่
สมบูรณ์ 

     

3.2  กิจกรรมฯ ช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

     

3.3  กิจกรรมฯ ช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น      
3.4 กิจกรรมฯ ช่วยป้องกันปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่า จับจองพื้นที่ท ากินในป่าเสื่อมโทรม
ของราษฎรในพื้นที ่

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ท่านคิดว่าประเด็นต่อไปนี้ มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ 
เพียงใด 
1. ด้านเจ้าหน้าที ่

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1.1 จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ด าเนินงาน      
1.2  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการ ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก      
1.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
2. วัสดุอุปกรณ์ 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ/ให้บริการ      
2.2  ความพร้อมและความเพียงพอของพื้นที่ให้บริการ      
2.3  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
3.  อื่นๆ 
3.1  การเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน      
3.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด.(ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
3.1 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6       
3.2 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10      
3.3 การจัดท าแนวกันไฟ      
ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่านรับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
3.1  ป่าท่ีเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพท่ีสมบูรณ์      
3.2  ประชาชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
สภาพป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

     

3.3  เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นจากกิจกรรมฯ      
3.4 ปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่า จับจองพื้นที่ท ากินในป่าเสื่อมโทรมของราษฎรในพื้นที่
ได้รับการป้องกัน 

     

ผลกระทบ (Impact) 
ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
1. การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นทีต่่อเดือน  
  จ านวน (โปรดระบุ)........................................................................บาท 
2. การมีพื้นที่ป่าที่สมบรูณส์นับสนนุให้เกิดอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน 

 ไม่มผีล         
 มีผล ได้แก่ …………………………………………………………………………………… 

ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางสังคมในด้านต่อไปนี้ เพียงใด 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ส่งผลกระทบกรณุากาเครื่องหมาย ลงในช่อง “ไม่ส่งผลกระทบ” 

ประเด็น 
ไม่ส่งผล
กระทบ 

ระดับผลกระทบ 
1 2 3 4 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
3.1  การบ ารุงรักษาสวนป่าเดิมช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น      
3.2  กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิมช่วยในการอนุรักษ์ดินป่าไม้ให้สมบูรณ์เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน 

     

3.3  การบ ารุงรักษาสวนป่าเดิมช่วยให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากรายได้รับจ้างบ ารุงป่า      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3.1. โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามโครงการ (โปรดเรียงล าดับของความรุนแรงปญัหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 5 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสีว่นร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/

ชุมชนในพื้นที่ 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

 
3.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..… 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง ***  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 4 ฟื้นฟปู่าไม้ 

 

 
 

     

  

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้รับบริการ :  ประชาชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่า  

และผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจากกิจกรรมของกรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ 

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไม้เท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนน้ีส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล 
รับบริการจากหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรมย่อย  
ผลผลติที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจดัการ  
กิจกรรมหลักท่ี 4 ฟื้นฟปู่าไม ้

 กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ       ชาย            หญิง     อายุ ………………………ปี   
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที ่

   น้อยกว่า 1 ปี            1-2 ป ี      2-3 ป ี
   3-4 ปี      4-5 ป ี      มากกว่า 5 ปี 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าประถมศึกษา     ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา/ปวช. 
   ปริญญาตร/ีปวส.     ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

อาชีพ (โปรดเลือกตอบอาชีพท่ีเปน็รายได้หลักเพียงอย่างเดียว) 
   เกษตรกรรม       รับราชการ      พนักงานบริษัท  
   ลูกจ้างทั่วไป / ช่ัวคราว     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว     ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา     อื่นๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………..  

รายได้รวมต่อครัวเรือน 
      น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน     15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 

   20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน     25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 
   30,001 – 35,000 บาทต่อเดือน     มากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน 
   อื่นๆ โปรดระบุ (รายได้ต่อปี)................................................................................. 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมายลงในช่อง               

“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผง-14       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (เลือกตอบเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
1.1  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินเป็นการร่วมฉลองใน
วโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 76 พรรษา 12 สิงหาคม 2551 

     

1.2  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินช่วยฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพื้นที่ขยายผล 

     

1.3  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตโลกร้อน 

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ท่านคิดว่าประเด็นต่อไปนี้ มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ 
เพียงใด 
1. ด้านเจ้าหน้าที ่

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1.1 จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ด าเนินงาน      
1.2  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการ ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก      
1.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
2. วัสดุอุปกรณ์ 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ/ให้บริการ      
2.2  ความพร้อมและความเพียงพอของพื้นที่ให้บริการ      
2.3  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
3.  อื่นๆ 
3.1  การเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน      
3.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด.(ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
1.1 การบ ารุงรักษาสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี      
1.2 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10       
1.3 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6      
1.4 การเพาะช าหญ้าแฝก      
1.5 การจัดท าแนวกันไฟ      
 
ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่านรับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
1.1  การร่วมฉลองในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.76.พรรษา.12.สิงหาคม.2551.โดยการด าเนินโครงการ
รักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 

     

1.2  ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการและพื้นท่ีขยายผลได้รับการฟื้นฟู      
1.3  ผลกระทบจากภาวะวิกฤตโลกร้อนได้รับการบรรเทาจากการด าเนินโครงการ      
 
ผลกระทบ (Impact) 
ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
1. การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นทีต่่อเดือน  
  จ านวน (โปรดระบุ)........................................................................บาท 
2. การมีพื้นที่ป่าที่สมบรูณส์นับสนนุให้เกิดอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน 

 ไม่มผีล         
 มีผล ได้แก่ …………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางสังคมในด้านต่อไปนี้ เพียงใด 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ส่งผลกระทบกรณุากาเครื่องหมาย ลงในช่อง “ไม่ส่งผลกระทบ” 

ประเด็น 
ไม่ส่งผล
กระทบ 

ระดับผลกระทบ 
1 2 3 4 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
1.1  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินช่วยเพิ่มความชุ่มช้ืนให้แก่ดิน      
1.2  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น      
1.3  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน ช่วยให้ราษฎรใน
ท้องถิ่นมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นจากรายได้การฟื้นฟูป่า 

     

1.4  โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินช่วยสร้างจิตส านึกที่ดี
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

1.5 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดินช่วยลดปัญหาภาวะ 
โลกร้อนในปัจจุบันให้บรรเทาลง 

     

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3.1. โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามโครงการ (โปรดเรียงล าดับของความรุนแรงปญัหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 5 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสีว่นร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/

ชุมชนในพื้นที่ 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

 
3.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง ***  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 4 ฟื้นฟปู่าไม้ 

 

 
 

     

  

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้รับบริการ :  ประชาชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่า  

และผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจากกิจกรรมของกรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ 

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไม้เท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนน้ีส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล 
รับบริการจากหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรมย่อย  
ผลผลติที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจดัการ  
กิจกรรมหลักท่ี 4 ฟื้นฟปู่าไม ้

 กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามมาตรา 25 พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ 
พื้นที่ท่ีบุกรุก 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ       ชาย            หญิง     อายุ ………………………ปี   
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที ่

   น้อยกว่า 1 ปี            1-2 ป ี      2-3 ป ี
   3-4 ปี      4-5 ป ี      มากกว่า 5 ปี 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าประถมศึกษา     ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา/ปวช. 
   ปริญญาตร/ีปวส.     ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

อาชีพ (โปรดเลือกตอบอาชีพท่ีเปน็รายได้หลักเพียงอย่างเดียว) 
   เกษตรกรรม       รับราชการ      พนักงานบริษัท  
   ลูกจ้างทั่วไป / ช่ัวคราว     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว     ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา     อื่นๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………..  

รายได้รวมต่อครัวเรือน 
      น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน     15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 

   20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน     25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 
   30,001 – 35,000 บาทต่อเดือน     มากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน 
   อื่นๆ โปรดระบุ (รายได้ต่อปี)................................................................................. 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมายลงในช่อง               

“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (เลือกตอบเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.1 โครงการฯ ช่วยฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าท่ีเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกให้กลับคืนความสมบูรณ์      
2.2 โครงการฯ ช่วยป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าแปลงเดิมซ้ าอีก      
2.3 โครงการฯ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้      
 
ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ท่านคิดว่าประเด็นต่อไปนี้ มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ 
เพียงใด 
1. ด้านเจ้าหน้าที ่

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1.1 จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ด าเนินงาน      
1.2  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการ ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก      
1.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
2. วัสดุอุปกรณ์ 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ/ให้บริการ      
2.2  ความพร้อมและความเพียงพอของพื้นที่ให้บริการ      
2.3  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
3.  อื่นๆ 
3.1  การเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน      
3.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด.(ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.1 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6       
2.2 การจัดท าแนวกันไฟ      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่านรับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.1 ป่าต้นน้ าท่ีเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนความสมบูรณ์      

2.2 พื้นที่ป่าแปลงเดิมที่ถูกบุกรุกได้รับการป้องกันการบุกรุกซ้ า      

2.3 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้      

ผลกระทบ (Impact) 
ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
1. การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นทีต่่อเดือน  
  จ านวน (โปรดระบุ)........................................................................บาท 
2. การมีพื้นที่ป่าที่สมบรูณส์นับสนนุให้เกิดอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน 

 ไม่มผีล         
 มีผล ได้แก่ …………………………………………………………………………………… 

ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางสังคมในด้านต่อไปนี้ เพียงใด 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ส่งผลกระทบกรณุากาเครื่องหมาย ลงในช่อง “ไม่ส่งผลกระทบ” 

ประเด็น 
ไม่ส่งผล
กระทบ 

ระดับผลกระทบ 
1 2 3 4 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.1 โครงการฯ ช่วยอนุรักษ์ดิน น้ า ป่าไม้ให้สมบูรณ์ และลดภาวะโลกร้อน      
2.2 โครงการฯ ช่วยป้องกันพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูจากการท าลายไม่ให้มีการบุกรุกซ้ า      
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3.1. โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามโครงการ (โปรดเรียงล าดับของความรุนแรงปญัหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 5 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสีว่นร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/

ชุมชนในพื้นที่ 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
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3.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..… 
.......................................................................................................................................................................………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..… 
.......................................................................................................................................................................………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..… 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง ***  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที ่1 พื้นที่ป่าไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 4 ฟื้นฟปู่าไม้ 

 

 
 

     

  

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้รับบริการ :  ประชาชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่า  

และผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจากกิจกรรมของกรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ 

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไม้เท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 
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ส่วนน้ีส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล 
รับบริการจากหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรมย่อย  
ผลผลติที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจดัการ  
กิจกรรมหลักท่ี 4 ฟื้นฟปู่าไม ้

 กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ       ชาย            หญิง     อายุ ………………………ปี   
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที ่

   น้อยกว่า 1 ปี            1-2 ป ี      2-3 ป ี
   3-4 ปี      4-5 ป ี      มากกว่า 5 ปี 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าประถมศึกษา     ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา/ปวช. 
   ปริญญาตร/ีปวส.     ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

อาชีพ (โปรดเลือกตอบอาชีพท่ีเปน็รายได้หลักเพียงอย่างเดียว) 
   เกษตรกรรม       รับราชการ      พนักงานบริษัท  
   ลูกจ้างทั่วไป / ช่ัวคราว     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว     ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา     อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………………..  

รายได้รวมต่อครัวเรือน 
      น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน     15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 

   20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน     25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 
   30,001 – 35,000 บาทต่อเดือน     มากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน 
   อื่นๆ โปรดระบุ (รายได้ต่อปี)................................................................................. 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมายลงในช่อง               

“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
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ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (เลือกตอบเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
4.1  โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีราชาภิเษก 60 ปี ในปี พ.ศ. 2553 และ
พระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในปี พ.ศ. 2556 และเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างจริงจัง 

     

4.2 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนช่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม
และถูกบุกรุกท าลายให้กลับคืนความสมบูรณ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นรวมทั้ง
ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 

     

4.3 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนช่วยส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประชาขนในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ 

     

4.4 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของราษฎรให้มีรายได้จากการรับจ้างปลูกและบ ารุงป่า และป้องกันการบุกรุกท าลายป่า 

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ท่านคิดว่าประเด็นต่อไปนี้ มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ 
เพียงใด 
1. ด้านเจ้าหน้าที ่

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1.1 จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ด าเนินงาน      
1.2  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการ ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก      
1.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
2. วัสดุอุปกรณ์ 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ/ให้บริการ      
2.2  ความพร้อมและความเพียงพอของพื้นที่ให้บริการ      
2.3  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
3.  อื่นๆ 
3.1  การเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน      
3.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด.(ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
4.1  การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6      
4.2  การจัดท าแนวกันไฟ      
ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่านรับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 8 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
4.1  การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวโรกาสปีราชาภิเษก 60 ปี 
ในปี พ.ศ. 2553 และพระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในปี พ.ศ. 2556 และสนองพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างจริงจัง 

     

4.2 ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกท าลายที่ได้รับการฟื้นฟูจนกลับสู่สภาพสมบูรณ์      
4.3  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้      
4.4 ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากรายได้จากการรับจ้างปลูกและบ ารุงป่า      
ผลกระทบ (Impact) 
ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
1. การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นทีต่่อเดือน  
  จ านวน (โปรดระบุ)........................................................................บาท 
2. การมีพื้นที่ป่าที่สมบรูณส์นับสนนุให้เกิดอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน 

 ไม่มผีล         
 มีผล ได้แก่ …………………………………………………………………………………… 

ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางสังคมในด้านต่อไปนี้ เพียงใด 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ส่งผลกระทบกรณุากาเครื่องหมาย ลงในช่อง “ไม่ส่งผลกระทบ” 

ประเด็น 
ไม่ส่งผล
กระทบ 

ระดับผลกระทบ 
1 2 3 4 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
4.1  โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 

     

4.2  โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนช่วยป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินและเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผง-26       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ส่งผล
กระทบ 

ระดับผลกระทบ 
1 2 3 4 

4.3  โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนช่วยให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเป็นแหล่งน้ าให้ประชาชนด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

     

4.4  โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนช่วยพัฒนาสภาพ              
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นจากรายได้จากการฟื้นฟูป่า 

     

4.5  โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนช่วยสร้างจิตส านึกที่ดี
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ราษฎรในท้องถิ่น 

     

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3.1. โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามโครงการ (โปรดเรียงล าดับของความรุนแรงปญัหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 5 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสีว่นร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/

ชุมชนในพื้นที่ 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

 
3.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………..………………..………………………..……………………………………
………………………………………….......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงทีก่รุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง ***  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

กิจกรรมหลัก พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ 

 
 

     

  

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้รับบริการ :  ประชาชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่า  

และผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจากกิจกรรมของกรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ 

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไม้เท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 
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ส่วนน้ีส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล 
รับบริการจากหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรมย่อย  
ผลผลติที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 
กิจกรรมหลัก พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้  
   กิจกรรมย่อยที่ 2 วนวัฒนวิจัย 

   กิจกรรมย่อยที่ 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชนไ์ม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 

   กิจกรรมย่อยที่ 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชนไ์ม้และผลิตผลปา่ไม้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ       ชาย            หญิง     อายุ ………………………ปี   
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที ่

   น้อยกว่า 1 ปี            1-2 ป ี      2-3 ป ี
   3-4 ปี      4-5 ป ี      มากกว่า 5 ปี 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าประถมศึกษา     ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา/ปวช. 
   ปริญญาตร/ีปวส.     ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

อาชีพ (โปรดเลือกตอบอาชีพท่ีเปน็รายได้หลักเพียงอย่างเดียว) 
   เกษตรกรรม       รับราชการ      พนักงานบริษัท  
   ลูกจ้างทั่วไป / ช่ัวคราว     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว     ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา     อื่นๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………..  

รายได้รวมต่อครัวเรือน 
      น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน     15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 

   20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน     25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 
   30,001 – 35,000 บาทต่อเดือน     มากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน 
   อื่นๆ โปรดระบุ (รายได้ต่อปี)................................................................................. 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมายลงในช่อง               

“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
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ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (เลือกตอบเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
2.1 กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
2.2 กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยสร้างรายได้แก่ประชาชน      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.1 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการพัฒนาพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อปลูกป่า
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม 

     

4.2  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการประเมินศักยภาพสายพันธุไ์ม้สักเพื่อการปลูกป่า 
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

     

4.3  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาเทคนิคการบ ารุงรักษาสวนป่าอย่างประณตีเพื่อ 
เพิ่มผลผลิตและคณุภาพเนื้อไม้ของสวนป่าไมส้ัก 

     

4.4  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตของสวนป่า
เชิงพาณิชย์ในพ้ืนท่ีดินที่มีปัญหาและเสื่อมโทรม 

     

4.5  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการจัดการผลผลิตและการใช้ประโยชนไ์มจ้ากสวนป่า
ของสหกรณส์วนป่าภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน 

     

4.6  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการเพิ่มคุณค่าเศษเหลือหรือก่ิงขนาดเล็กของไม้ 
จากสวนป่าโดยการท าเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

     

4.7  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการผลติถ่านขาวเพื่อการใช้ประโยชนไ์ม้ด้านพลังงาน
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

     

4.8  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการผลติเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใช้ประโยชน์ไม ้
ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม  

     

4.9  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการคลีไ่ม้ไผด่้วยไอน้ าเพื่อผลิตไม้ไผ่ประสาน       
4.10 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาแผ่นฉนวนความร้อนสอดไส้เส้นใยธรรมชาติ 
เพื่อการก่อสร้างจากไมส้วนป่าโตเร็ว 

     

4.11 กิจกรรมวิจัยฯ ช่วยศึกษาการปรับปรุงคุณภาพไม้สักสวนป่าอายุน้อยด้วยไมโครเวฟ      
4.12 กิจกรรมวิจัยฯ ช่วยศึกษาการป้องกันรักษาเนื้อไม้โตเร็วด้วยเทคนิคการใช้ความร้อน      
4.13 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการเพิ่มมูลค่าขี้เลื่อยไม้สวนป่าเป็นวัสดุเพาะเห็ด 
เชิงพาณิชย ์

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปา่ไม้ 
5.1  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยเพิ่มมลูค่าของไม้และผลิตผลปา่ไม้ โดยการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีให้เหมาะสม 

     

5.2  กิจกรรมวิจัยฯ ช่วยเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
5.3 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยสร้างรายได้แกป่ระชาชน      
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
5.4 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยให้สามารถเลือกใช้ไม้และผลติผลป่าไม้ตรงตามหลักวิชาการ
ถูกต้องเหมาะสม 

     

5.5 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร      
5.6 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยด้านการใช้ประโยชน์ของป่าและพืชสมุนไพรเปน็ไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ท่านคิดว่าประเด็นต่อไปนี้ มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธภิาพต่อการด าเนินงานตามกจิกรรมย่อยของกรมป่าไม้ เพียงใด 
1. ด้านเจ้าหน้าที ่

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1.1 จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ด าเนินงาน      
1.2  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการ ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก      
1.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
2. วัสดุอุปกรณ์ 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ/ให้บริการ      
2.2  ความพร้อมและความเพียงพอของพื้นที่ให้บริการ      
2.3  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
3.  อื่นๆ 
3.1  การเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน      
3.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด.(ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
2.1 การจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืนเพื่อเกษตรกร      
2.2 การสร้างแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้จากป่าปลูก      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.1  การวิจัยและพัฒนาการปลูก การจัดการและการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่า
เศรษฐกิจสู่กลุ่มเกษตรกรและชุมชน 
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ 
5.1 การเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์และเพิ่มมลูค่าผลติผลป่าไม้      
ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่านรับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
2.1 การเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
2.2 ประชาชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ผลงานวิจัย      
กิจกรรมย่อยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.1 การพัฒนาพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม      
4.2 การประเมินศักยภาพสายพันธ์ุไม้สักเพื่อการปลูกป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม      
4.3  ผลการศึกษาเทคนิคการบ ารุงรักษาสวนป่าอย่างประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพเนื้อไม้ของสวนป่าไม้สัก 

     

4.4  ผลการศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าเชิงพาณิชย์
ในพื้นที่ดินท่ีมีปัญหาและเสื่อมโทรม 

     

4.5  ผลการศึกษาการจัดการผลผลิตและการใช้ประโยชน์ไม้จากสวนป่าของสหกรณ์
สวนป่าภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน 

     

4.6 ผลการศึกษาการเพิ่มคณุค่าเศษเหลือหรือก่ิงขนาดเล็กของไมจ้ากสวนป่าโดย 
การท าเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

     

4.7  ผลการศึกษาการผลติถ่านขาวเพื่อการใช้ประโยชนไ์ม้ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์
และอุตสาหกรรม 

     

4.8  ผลการศึกษาการผลติเช้ือเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลงังาน 
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม  

     

4.9  ผลการศึกษาการคลี่ไม้ไผ่ด้วยไอน้ าเพื่อผลิตไม้ไผ่ประสาน       
4.10 ผลการศึกษาแผ่นฉนวนความร้อนสอดไส้เส้นใยธรรมชาติเพื่อการก่อสร้าง 
จากไมส้วนป่าโตเร็ว 

     

4.11 ผลการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพไม้สักสวนป่าอายุน้อยด้วยไมโครเวฟ      
4.12 ผลการศึกษาการป้องกันรักษาเนื้อไม้โตเร็วด้วยเทคนิคการใช้ความร้อน      
4.13 ผลการศึกษาการเพิ่มมลูค่าขี้เลื่อยไม้สวนป่าเป็นวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์      
กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปา่ไม้ 
5.1  การเพิ่มมลูค่าของไม้และผลติผลปา่ไม้ โดยการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีให้
เหมาะสม 

     

5.2  การเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
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ผง-32       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
5.3 ประชาชนสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการน าผลการวจิัยไปใช้      
5.4 สามารถเลือกใช้ไม้และผลติผลป่าไม้ตรงตามหลักวิชาการถูกต้องเหมาะสม      
5.5 ประสิทธิภาพการใช้วัสดเุหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น      
5.6 การใช้ประโยชน์ของป่าและพืชสมนุไพรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน      
 
ผลกระทบ (Impact) 
ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
1. การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นทีต่่อเดือน  
  จ านวน (โปรดระบุ)........................................................................บาท 
 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3.1. โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามโครงการ (โปรดเรียงล าดับของความรุนแรงปญัหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 5 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสีว่นร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/

ชุมชนในพื้นที่ 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

3.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..… 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง ***  
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

กิจกรรมหลัก จดัท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 

     

  

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้รับบริการ :  ประชาชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่า  

และผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจากกิจกรรมของกรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ 

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไม้เท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 
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ส่วนน้ีส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล 
รับบริการจากหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรมย่อย  
ผลผลติที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 
กิจกรรมหลัก จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 กิจกรรมย่อยที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ       ชาย            หญิง     อายุ ………………………ปี   
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที ่

   น้อยกว่า 1 ปี            1-2 ป ี      2-3 ป ี
   3-4 ปี      4-5 ป ี      มากกว่า 5 ปี 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าประถมศึกษา     ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา/ปวช. 
   ปริญญาตร/ีปวส.     ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

อาชีพ (โปรดเลือกตอบอาชีพท่ีเปน็รายได้หลักเพียงอย่างเดียว) 
   เกษตรกรรม       รับราชการ      พนักงานบริษัท  
   ลูกจ้างทั่วไป / ช่ัวคราว     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว     ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา     อื่นๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………..  

รายได้รวมต่อครัวเรือน 
      น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน     15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 

   20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน     25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 
   30,001 – 35,000 บาทต่อเดือน     มากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน 
   อื่นๆ โปรดระบุ (รายได้ต่อปี)................................................................................. 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากที่สุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมายลงในช่อง               

“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
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ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (เลือกตอบเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
1.1  การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้อย่างยั่งยืน 

     

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ท่านคิดว่าประเด็นต่อไปนี้ มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธภิาพต่อการด าเนินงานตามกจิกรรมย่อยของกรมป่าไม้ เพียงใด 
1. ด้านเจ้าหน้าที ่

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1.1 จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ด าเนินงาน      
1.2  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการ ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก      
1.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
2. วัสดุอุปกรณ์ 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ/ให้บริการ      
2.2  ความพร้อมและความเพียงพอของพื้นที่ให้บริการ      
2.3  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
3.  อื่นๆ 
3.1  การเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน      
3.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด.(ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.1 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น      

1.2 การจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ      

1.3 การอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นหายาก และใกล้สูญพันธ์ุ      

1.4 การเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
1.5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ      

1.6 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ      

ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่านรับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.1  ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าไม้อย่างยั่งยืน 

     

 
ผลกระทบ (Impact) 
ท่านคิดว่าการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
1. การเพิ่มโอกาสในการลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต่อเดือน 

 ไม่มผีลกระทบ         ช่วยลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้.........................................................บาท/เดือน 
2. การมีพื้นที่ป่าที่สมบรูณเ์พิ่มขึ้นสนับสนุนให้เกดิอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน 

 ไม่มผีล         
 มีผล ได้แก่ ………………………………………………..……………………………………………………………… 

ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางสังคมในด้านต่อไปนี้ เพียงใด 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ส่งผลกระทบกรณุากาเครื่องหมาย ลงในช่อง “ไม่ส่งผลกระทบ” 

ประเด็น 
ไม่ส่งผล
กระทบ 

ระดับผลกระทบ 
1 2 3 4 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.1  ประเทศไทยมีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ บริบทชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

1.2  โครงการฯ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และบัณฑิต      
1.3  การเกิดเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ป่าไม้ 

     

1.4 ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น แหล่งผลิตอาหารและยาชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้ฯ แหล่ง
เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ  

     

1.5 ชุมชนเห็นคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

     

1.6 ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3.1. โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามโครงการ (โปรดเรียงล าดับของความรุนแรงปญัหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 5 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสีว่นร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/

ชุมชนในพื้นที่ 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

3.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………................................................................................... 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง ***  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนงานที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 

     

  

 

 
 

 

แบบสอบถาม 

ผู้รับบริการ :  ประชาชน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่า  

และผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจากกิจกรรมของกรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ 

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไม้เท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ส่วนน้ีส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล 
รับบริการจากหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรมย่อย  
โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 กิจกรรม โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ       ชาย            หญิง     อายุ ………………………ปี   
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่ 

   น้อยกว่า 1 ปี            1-2 ป ี      2-3 ป ี
   3-4 ปี      4-5 ป ี      มากกว่า 5 ปี 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าประถมศึกษา     ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา/ปวช. 
   ปริญญาตร/ีปวส.     ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

อาชีพ (โปรดเลือกตอบอาชีพท่ีเปน็รายได้หลักเพียงอย่างเดียว) 
   เกษตรกรรม       รับราชการ      พนักงานบริษัท  
   ลูกจ้างทั่วไป / ช่ัวคราว     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว     ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา     อื่นๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………..  

รายได้รวมต่อครัวเรือน 
      น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน     15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 

   20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน     25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 
   30,001 – 35,000 บาทต่อเดือน     มากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน 
   อื่นๆ โปรดระบุ (รายได้ต่อปี)................................................................................. 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมายลงในช่อง               

“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด (เลือกตอบเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
1.1 การจัดเตรียมพนักงานดับไฟป่าและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการป้องกันไฟป่าไว้ประจ าหน่วย
ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่
ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมการควบคุมไฟป่าช่วยสนับสนุนหน่วยงานและ
ชุมชนในการควบคุมไฟป่าในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

     

1.2 การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ช่วย             
ในการเตรียมความพร้อมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันร่วมกัน 

     

1.3 การจัดฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่
กับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ช่วยในการสร้างทักษะให้ราษฎรในพื้นที่มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเอง รวมทั้ งสร้างการมีส่วนร่วมใน                    
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ท่านคิดว่าประเด็นต่อไปนี้ มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ 
เพียงใด 
1. ด้านเจ้าหน้าที ่

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1.1 จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ด าเนินงาน      
1.2  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการ ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก      
1.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
2. วัสดุอุปกรณ์ 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ/ให้บริการ      
2.2  ความพร้อมและความเพียงพอของพื้นที่ให้บริการ      
2.3  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
3.  อื่นๆ 
3.1  การเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน      
3.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผง-41  

กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด.(ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่าน
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
1.1 การจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยสง่เสริม 
การควบคุมไฟป่า 

     

1.2 การจัดท าแนวกันไฟ      
1.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรยีม 
ความพร้อมควบคมุไฟป่าร่วมกัน 

     

1.4 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ป้องกันไฟป่าให้หน่วยงานส่วนราชการ 
และสถาบันการศึกษาต่างๆ  

     

1.5 การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิงานปอ้งกันไฟ
ป่าและควบคมุหมอกควัน 

     

ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะประเด็นที่ท่านรับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
1.1 พนักงานดับไฟป่าและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการป้องกันไฟป่ามีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่า และมีทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
ช่วยสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประจ า
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 

     

1.2  เครือข่ายและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่มีความพร้อมใน               
การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันร่วมกัน 

     

1.3  ราษฎรในพื้นที่มีความรู้ด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่า และเกิดทักษะ                  
การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเอง 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

ผลกระทบ (Impact) 
ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
1. การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นทีต่่อเดือน  
  จ านวน (โปรดระบุ)........................................................................บาท 
2. การมีพื้นที่ป่าที่สมบรูณส์นับสนนุให้เกิดอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน 

 ไม่มผีล         
 มีผล ได้แก่ …………………………………………………………………………………… 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผง-42       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ จะส่งผลกระทบทางสังคมในด้านต่อไปนี้ เพียงใด 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง      2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ส่งผลกระทบกรณุากาเครื่องหมาย ลงในช่อง “ไม่ส่งผลกระทบ” 

ประเด็น 
ไม่ส่งผล
กระทบ 

ระดับผลกระทบ 
1 2 3 4 

โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
1.1 กิจกรรมช่วยให้มีพนักงานดับไฟป่าและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการป้องกันไฟป่าที่มี
ความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าไว้ประจ าหน่วยส่งเสริม  
การควบคุมไฟป่า 

     

1.2  การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 
ด้านความพร้อมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันร่วมกัน 

     

1.3 การสร้างความรู้ด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าพร้อมทั้งทักษะการปฏิบัติงาน
ควบคุมไฟป่าเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเอง และมี               
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

1.4 ปัญหาหมอกควันท่ีมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า.10.ไมครอน.(PM.10).ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่  
8 จังหวัดภาคเหนือได้รับการแก้ไขให้ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม. 

     

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3.1. โปรดระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามโครงการ (โปรดเรียงล าดับของความรุนแรงปญัหาที่พบ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 5 = ปัญหาน้อยที่สุด 

 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
 ปัญหาล าดับที่.........ปัญหาการมสีว่นร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/

ชุมชนในพื้นที่ 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 
 ปัญหาล าดับที่.........อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………...................................... 

3.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง ***  



 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผจ-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามผู้รับบริการ: บุคลากรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ ์

 

ผจ-2       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

กิจกรรมหลัก พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ 

 

     

 
 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ผู้รับบริการ:  บุคลากรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ 
 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้

กิจกรรม และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือในการติดตามประเมินผลระหว่างกรมป่าไม้ และ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

หากข้อค าถามใดที่ท่านไม่สามารถตอบได้ โปรดเว้นว่าง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ             

เป็นความลับเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2557 ของกรมป่าไมเ้ท่านั้น 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผจ-3  

ส่วนน้ีส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมลู 
รับบริการจากหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อย 
ผลผลติที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 
กิจกรรมหลัก พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้  
   กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม ้

   กิจกรรมย่อยที่ 2 วนวัฒนวิจัย 

   กิจกรรมย่อยที่ 3 วิจัยเศรษฐกิจปา่ไม ้

   กิจกรรมย่อยที่ 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชนไ์ม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 

   กิจกรรมย่อยที่ 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชนไ์ม้และผลิตผลปา่ไม้ 

   กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

   กิจกรรมย่อยที่ 7 พัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ      ชาย            หญิง     อายุ ………………………ปี   
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ข้าราชการ            ลูกจ้างประจ า      พนักงานราชการ 
สถานที่ปฏบิัติงาน 
      ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง       ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมภิาค   
ระดับการศึกษาสูงสุด 
      ปวช. หรือเทียบเท่า        ปวส. หรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตร ี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ 

   น้อยกว่า 5 ปี            5-10 ป ี    
   11-15 ปี      มากกว่า 15 ปี 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง 
โดย   4 = มากท่ีสุด/สูงมาก  3 = มาก/สูง     2 = น้อย/ต่ า     1 = น้อยท่ีสุด/ต่ าทีสุ่ด 
 ทั้งนี้หากประเด็นใดท่านคิดเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจกรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง               
“ไม่ประสบผลส าเร็จ/ไมเ่หมาะสม/ไม่พึงพอใจ” 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ ์

 

ผจ-4       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Context)  
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไปนี้ประสบความส าเร็จเพียงใด  (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 
1.1  การปรับปรุงฟื้นฟพูื้นที่แปลงทดลองในรูปแบบต่างๆ ให้มีสภาพและคุณภาพดีขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรทางพันธุกรรมไม้ป่า (Forest Genetic Resources)  
ที่จะน าไปพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์              
ในงานวิจัยในอนาคตและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่เหมาะสม โดยอาศัยหลักวิชาการ 
และการปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาเป็นแนวทางในการจัดการ 

     

1.2  การวิจัยพัฒนาต่อยอดช่วยสนับสนุนการปลูกไมส้วนป่าและการใช้ประโยชนไ์ม้ 
จากสวนป่า 

     

1.3  การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปา่ไม้ช่วยในการปรับปรุงหน่วยงาน ครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 

     

1.4  การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปา่ไม้ช่วยในการเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางวนวัฒนวิจัยและการใช้ประโยชน์ไม้สูเ่กษตรกรและภาคธุรกิจ 

     

1.5 การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปา่ไม้ช่วยประสานงานวิจยั ร่วมส ารวจและเก็บ
ข้อมูลกับหน่วยงานภาคสนามของส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
2.1  กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยการศึกษาวิจัยทางด้านเมล็ดไม้ การปลูกทดลองพรรณไม้ 
การพัฒนากล้าไม้ สรีระวิทยา นิเวศวิทยา ปฐพีวิทยาและปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า 

     

2.2  กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยการศึกษาวิจัยการฟื้นฟูและจัดการแปลงทดลองในรูปแบบต่างๆ       
2.3 กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
2.4 กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยสร้างรายได้แก่ประชาชน      
2.5 กิจกรรมวนวัฒนวิจัยช่วยประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับ
หน่วยงานภาคสนามของส านักวิจยัและพัฒนาการป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 วิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ 
3.1  การวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ช่วยในการศึกษาการใช้ไม้ในภาคอตุสาหกรรมในประเทศ 
และแนวโนม้การใช้ไม้ในอนาคต 

     

3.2  การวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ช่วยในการศึกษาสภาวะการค้าไม้ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

     

3.3  การวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ช่วยในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ 
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.1 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการพัฒนาพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อปลูกป่า
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม 

     

      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผจ-5  

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
4.2  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการประเมินศักยภาพสายพันธุไ์ม้สักเพื่อการปลูกป่า 
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

     

4.3  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาเทคนิคการบ ารุงรักษาสวนป่าอย่างประณตีเพื่อ 
เพิ่มผลผลิตและคณุภาพเนื้อไม้ของสวนป่าไมส้ัก 

     

4.4  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตของสวนป่า
เชิงพาณิชย์ในพ้ืนท่ีดินที่มีปัญหาและเสื่อมโทรม 

     

4.5  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการจัดการผลผลิตและการใช้ประโยชนไ์มจ้ากสวนป่า
ของสหกรณส์วนป่าภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน 

     

4.6  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการเพิ่มคุณค่าเศษเหลือหรือก่ิงขนาดเล็กของไม้ 
จากสวนป่าโดยการท าเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

     

4.7  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการผลติถ่านขาวเพื่อการใช้ประโยชนไ์ม้ด้านพลังงาน
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

     

4.8  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการผลติเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใช้ประโยชน์ไม ้
ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม  

     

4.9  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการคลีไ่ม้ไผด่้วยไอน้ าเพื่อผลิตไม้ไผ่ประสาน       
4.10 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาแผ่นฉนวนความร้อนสอดไส้เส้นใยธรรมชาติ 
เพื่อการก่อสร้างจากไมส้วนป่าโตเร็ว 

     

4.11 กิจกรรมวิจัยฯ ช่วยศึกษาการปรับปรุงคุณภาพไม้สักสวนป่าอายุน้อยด้วยไมโครเวฟ      
4.12 กิจกรรมวิจัยฯ ช่วยศึกษาการป้องกันรักษาเนื้อไม้โตเร็วด้วยเทคนิคการใช้ความร้อน      
4.13 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาการเพิ่มมูลค่าขี้เลื่อยไม้สวนป่าเป็นวัสดุเพาะเห็ด 
เชิงพาณิชย ์

     

4.14 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าโดยวธิีไม่ท าลาย
ตัวอย่าง 

     

4.15 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยประสานงานวจิัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปา่ไม้ 
5.1  กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยเพิ่มมลูค่าของไม้และผลิตผลปา่ไม้ โดยการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีให้เหมาะสม 

     

5.2  กิจกรรมวิจัยฯ ช่วยเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
5.3 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยสร้างรายได้แกป่ระชาชน      
5.4 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยให้สามารถเลือกใช้ไม้และผลติผลป่าไม้ตรงตามหลักวิชาการ
ถูกต้องเหมาะสม 

     

5.5 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร      
5.6 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยด้านการใช้ประโยชน์ของป่าและพืชสมุนไพรเปน็ไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

     

5.7 กิจกรรมวิจยัฯ ช่วยประสานงานวจิัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ ์

 

ผจ-6       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.1  การพัฒนาฯ ช่วยเป็นศูนย์รวมในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านวิชาการป่าไม้      
6.2  การพัฒนาฯ ช่วยเป็นศูนย์รวมข้อมูลและศูนย์บริการความรู้ด้านวิชาการป่าไม้      
6.3  การพัฒนาฯ ช่วยเป็นศูนย์กลางพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้สาขาต่างๆ      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ 
7.1 กิจกรรมฯ ช่วยพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) การน าวัสดุชีวภาพ (Bio-material) 
อาทิเช่น เศษเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งเศษวัสดุไม้และเศษพืชเกษตรเหลือทิ้งอื่นๆ กลับมา
มีคุณค่าเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อ
ชุมชนและอุตสาหกรรม เป็นการเช่ือมโยงวิชาการเทคโนโลยีทางไม้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้ประโยชน์วัสดุชีวภาพให้สอดคล้องประสานกัน เพื่อท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

     

7.2 กิจกรรมฯ ช่วยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทางด้าน
อุตสาหกรรมวสัดุทดแทนไม ้

     

7.3 กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลติวัสดุทดแทนไม ้      
7.4 กิจกรรมฯ ช่วยพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้จากเศษวัสดุชีวภาพ
เหลือใช้ประจ าภาคต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและบริการที่มีศักยภาพหรือมีโอกาส 
ทางการตลาดสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ  

     

 
ปัจจัยน าเข้า (Input)  

ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าต่อไปนี้ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในภาพรวมเพียงใด 

ประเด็น 
ไม่

เหมาะสม 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 
1. เจ้าหน้าที ่
1.1 จ านวนและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีที่ด าเนินงาน      
1.2  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการ ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก      
1.3  ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      
2. วัสดุอุปกรณ์ 
2.1  จ านวนและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ/ให้บริการ      
2.2  ความพร้อมและความเพียงพอของพื้นที่ให้บริการ      
2.3  ประสิทธิภาพในการใช้งาน      
3.  อื่นๆ 
3.1  การเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน      
3.2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงาน      
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กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยในภาพรวมเพียงใด (ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง)   

ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 
1.1  การอ านวยการ      
1.2  การสัมมนาและฝึกอบรม      
1.3  การจัดเก็บเมล็ดไม้สายพันธ์ุดี      
1.4  การวิจัยศักยภาพของไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา เพื่อการพาณิชย ์      
1.5  การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้วงศ์อบเชยในภาวะโลกร้อน      
1.6 การบ ารุงแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้อายุมากกว่า 10 ปี       
1.7 การจัดท าแนวกันไฟ      
1.8 การจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่      
1.9 การบ ารุง รักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมหน่วยงาน      
กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
2.1 การอ านวยการ      
2.2  การพัฒนาพันธุ์ไม้พะยูงส าหรับการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ      
2.3 การทดสอบพันธุกรรมและปรับปรุงไม้ประดู่เพื่อการปลูกป่าเศรษฐกิจ      
2.4 การวิจัยและพัฒนาไม้หอมแก่นจันทน์เพื่อการค้า      
2.5 การจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืนเพื่อเกษตรกร      
2.6  การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ให้ยางรัก      
2.7  การวิจัยและพัฒนาไผ่ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์      
2.8  การปรับปรุงพันธุ์ไม้สน ระยะที่ 2 ส าหรับการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ      
2.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการจัดการเมล็ดพันธ์ุไม้ป่า      
2.10 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6      
2.11 การบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10      
2.12 การสร้างแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้จากป่าปลูก      
2.13 หน่วยปฏิบัติส่วนภูมิภาค      
กิจกรรมย่อยท่ี 3 วิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ 
3.1  การอ านวยการ      
3.2  การศึกษาเชิงเศรษฐกิจด้านผลิตผลป่าไม้      
3.3  การศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจป่าไม้ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)      
3.4 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงครั่ง อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
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ประเด็น 
ไม่ 

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.1  การอ านวยการ      
4.2  การวิจัยและพัฒนาการปลูก การจัดการและการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่า
เศรษฐกิจสู่กลุ่มเกษตรกรและชุมชน 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ 
5.1 การอ านวยการ      
5.2 ชุดโครงการวิจยัและพัฒนาการใช้ประโยชนไ์ม้ไผ่เพื่อการพาณิชย์      
5.3 การเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์และเพิ่มมลูค่าผลติผลป่าไม้      
5.4 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแมลงกินได ้      
5.5 การศึกษาการเกิดดอกเห็ดตะไคล เห็ดขมิ้นใหญ่ และเห็ดตบัเต่าในสวนป่า โดย
ใช้เส้นใยและสปอร ์

     

5.6 ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 8 ศูนย ์      
กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.1  การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยด้านป่าไม้      
6.2  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านป่าไม้และระบบสารสนเทศ      
6.3  การประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่งานวิชาการป่าไม้      
6.4  การจัดท าสื่อด้านวิชาการป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ       
6.5  การสร้างเครือข่ายงานวิจยัด้านป่าไม ้      
6.6  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจากผลงานวิจัยด้านป่าไม้      
6.7 การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการป่าไม้      
6.8  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ 
7.1 การอ านวยการ      
7.2 การพัฒนาผลิตภาพการผลิตวสัดทุดแทนไม้จากวสัดุชีวภาพเพื่อชุมชนและ
อุตสาหกรรม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผจ-9  

ผลผลิต (Product) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยของกรมป่าไม้ต่อไปนี้เพียงใด.(ตอบเฉพาะกิจกรรมที่ท่าน
เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ)   

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 
1.1  พื้นที่แปลงทดลองในรูปแบบต่างๆ มีสภาพและคุณภาพดีขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่ง
รวบรวมทรัพยากรทางพันธุกรรมไม้ป่า (Forest Genetic Resources) ที่จะน าไปพัฒนา
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยในอนาคต
และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่เหมาะสม โดยอาศัยหลักวิชาการและการปฏิบัติทาง 
วนวัฒนวิทยาเป็นแนวทางในการจัดการ 

     

1.2  การวิจัยพัฒนาต่อยอดสนับสนุนการปลูกไมส้วนป่าและการใช้ประโยชน์ไม้ 
จากสวนป่า 

     

1.3  หน่วยงาน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้รับการปรับปรุง      
1.4  การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวนวัฒนวิจัยและการใช้ประโยชน์ไม ้
สู่เกษตรกรและภาคธุรกิจ 

     

1.5 การประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 2 วนวัฒนวิจัย 
2.1  ผลการศึกษาวิจัยทางด้านเมล็ดไม้ การปลูกทดลองพรรณไม้ การพัฒนากล้าไม้  
สรีระวิทยา นิเวศวิทยา ปฐพีวิทยาและปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า 

     

2.2  ผลการศึกษาวิจัยการฟื้นฟูและจัดการแปลงทดลองในรูปแบบต่างๆ       
2.3 การเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
2.4 ประชาชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ผลงานวิจัย      
2.5 การประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 3 วิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ 
3.1  ผลการศึกษาการใช้ไม้ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และแนวโน้มการใช้ไม้ 
ในอนาคต 

     

3.2  ผลการศึกษาสภาวะการค้าไม้ทั้งภายในและต่างประเทศ      
3.3  ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ และความคิดเห็นและความตอ้งการ 
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

     

กิจกรรมย่อยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.1 การพัฒนาพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม      
4.2 การประเมินศักยภาพสายพันธ์ุไม้สักเพื่อการปลูกป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม      
4.3  ผลการศึกษาเทคนิคการบ ารุงรักษาสวนป่าอย่างประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพเนื้อไม้ของสวนป่าไม้สัก 

     



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ ์

 

ผจ-10       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
4.4  ผลการศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าเชิงพาณิชย์
ในพื้นที่ดินท่ีมีปัญหาและเสื่อมโทรม 

     

4.5  ผลการศึกษาการจัดการผลผลิตและการใช้ประโยชน์ไม้จากสวนป่าของสหกรณ์
สวนป่าภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน 

     

4.6 ผลการศึกษาการเพิ่มคณุค่าเศษเหลือหรือก่ิงขนาดเล็กของไมจ้ากสวนป่าโดย 
การท าเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

     

4.7  ผลการศึกษาการผลติถ่านขาวเพื่อการใช้ประโยชนไ์ม้ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์
และอุตสาหกรรม 

     

4.8  ผลการศึกษาการผลติเช้ือเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลงังาน 
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม  

     

4.9  ผลการศึกษาการคลี่ไม้ไผ่ด้วยไอน้ าเพื่อผลิตไม้ไผ่ประสาน       
4.10 ผลการศึกษาแผ่นฉนวนความร้อนสอดไส้เส้นใยธรรมชาติเพื่อการก่อสร้าง 
จากไมส้วนป่าโตเร็ว 

     

4.11 ผลการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพไม้สักสวนป่าอายุน้อยด้วยไมโครเวฟ      
4.12 ผลการศึกษาการป้องกันรักษาเนื้อไม้โตเร็วด้วยเทคนิคการใช้ความร้อน      
4.13 ผลการศึกษาการเพิ่มมลูค่าขี้เลื่อยไม้สวนป่าเป็นวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์      
4.14 ผลการศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าโดยวิธีไม่ท าลายตัวอย่าง      
4.15 การประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 5 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปา่ไม้ 
5.1  การเพิ่มมลูค่าของไม้และผลติผลปา่ไม้ โดยการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีให้
เหมาะสม 

     

5.2  การเพิ่มการส่งออกและลดการน าเข้า      
5.3 ประชาชนสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการน าผลการวจิัยไปใช้      
5.4 สามารถเลือกใช้ไม้และผลติผลป่าไม้ตรงตามหลักวิชาการถูกต้องเหมาะสม      
5.5 ประสิทธิภาพการใช้วัสดเุหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น      
5.6 การใช้ประโยชน์ของป่าและพืชสมนุไพรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน      
5.7 การประสานงานวิจัย ร่วมส ารวจและเก็บข้อมลูกับหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

     

กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.1  การเป็นศูนย์รวมในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านวิชาการป่าไม้      
6.2  การเป็นศูนย์รวมข้อมูลและศูนย์บริการความรู้ด้านวิชาการป่าไม้      
6.3  การเป็นศูนย์กลางพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้สาขาต่างๆ      
      
      



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ประเด็น 
ไม่

ส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

1 2 3 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ 
7.1 การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) การน าวัสดุชีวภาพ (Bio-material) อาทิเช่น 
เศษเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งเศษวัสดุไม้และเศษพืชเกษตรเหลือทิ้งอื่นๆ กลับมามีคุณค่า
เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อชุมชนและ
อุตสาหกรรม เป็นการเช่ือมโยงวิชาการเทคโนโลยีทางไม้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้ประโยชน์วัสดุชีวภาพให้สอดคล้องประสานกัน เพื่อท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

     

7.2 การวิจัยได้รับการสนับสนุนและพฒันาต่อยอดงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมวสัดุ
ทดแทนไม ้

     

7.3 การส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตวสัดุทดแทนไม้      
7.4 นวัตกรรมอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้จากเศษวัสดุชีวภาพเหลือใช้ประจ าภาคต่างๆ 
ได้รับการพัฒนา ให้ได้มาตรฐานและบริการที่มีศักยภาพหรือมีโอกาสทางการตลาดสูง เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  

     

 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3.1 โปรดระบปุัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามโครงการ (โปรดเรยีงล าดับของความรุนแรงปัญหาทีพ่บ) 
โดยล าดับที่  1 = ปัญหามากที่สุด จนถึง 5 = ปัญหาน้อยที่สุด 
         ปัญหาล าดับที่..............ปัญหาความพร้อมของบุคลากรด าเนินงาน 
         ปัญหาล าดับที่..............ปัญหาการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปา้หมาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน/ชุมชน

ในพื้นที่ 
         ปัญหาล าดับที่..............อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………....................... 
         ปัญหาล าดับที่..............อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………............................... 
         ปัญหาล าดับที่..............อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………............................... 
         ปัญหาล าดับที่..............อื่น ๆ   โปรดระบ…ุ…………………………………………………………............................... 
3.2 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2556 เพียงใด โดย 0 = ไม่มีความพึงพอใจ 10 = มีความพึงพอใจสูงมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

***  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ***  
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ภาคผนวก ฉ 

 

สรุปผลการสัมมนาแนะน าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผฉ-2       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

รายงานการสัมมนา ครั้งที่ 1 การสัมมนาแนะน าโครงการ 

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 – 13.30 น. 

ณ ห้องกรุงเทพฯ 2 โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok 
 

 
 

 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

1. บุคลากรจากกรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
รวมทั้งคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานของที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 91 คน 

2. คณะที่ปรึกษาโครงการจากศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 6 คน 
 

เริ่มการสัมนาเวลา  9.30 น. 
 
ช่วงที่ 1: รายงานวัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
 นายสุรัติ  กาญจนกุญชร ผู้อ านวยการส านักแผนงานและสารสนเทศ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
 
 เปิดการสัมมนา 
 นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเปิดการสัมมนา 
 

ช่วงที่ 2: น าเสนอผลการศึกษา 
 รศ.ดร. ชลัยพร อมรวัฒนา แนะน าโครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีหัวข้อการน าเสนอ ดังนี้  

 
1. วัตถุประสงค์ 
2. ขอบเขตของการด าเนินงาน 
3. ระยะเวลาการด าเนินงานในภาพรวม 
4. กรอบแนวคิดการประเมินผล (การประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
5. กรอบแนวคิดการประเมินผล (การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรณีศึกษา) 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
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6. กรอบแนวคิดการประเมินผล (การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (PART)) 

7. วิธีการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล 
8. เป้าหมายการส ารวจข้อมูล 
9. พ้ืนที่การส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
10. แผนการด าเนินงาน 

  
ปิดการสัมมนาเวลา   12.00 น. 
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ภาคผนวก ช 

สรุปผลการสัมมนาน าเสนอผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผช-2       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

รายงานการสัมมนา ครั้งที่ 2 การสัมมนาน าเสนอผลการศึกษา 

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 13.30 น. 

ณ ห้อง Infinity 1 โรงแรม Pullman Bangkok King Power 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

1. บุคลากรจากกรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

รวมทั้งคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานของที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 73 คน 

2. คณะที่ปรึกษาโครงการจากศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 6 คน 
 

เริ่มการสัมนาเวลา  08.30 น. 

ช่วงที่ 1: รายงานวัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

 นายสุรัติ  กาญจนกุญชร ผู้อ านวยการส านักแผนงานและสารสนเทศ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
 

 เปิดการสัมมนา 

 นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กล่าวเปิดการสัมมนา 
 

  น าเสนอผลการศึกษา 

 รศ.ดร. ชลัยพร อมรวัฒนา การน าเสนอผลการศึกษาช่วงที่ 1 รายงานการประเมินผล 

การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 

ช่วงท่ี 2:  น าเสนอผลการศึกษา 

  รศ.ดร. ชลัยพร อมรวัฒนา และนางสาวขนิษฐา  สุขสง น าเสนอผลการศึกษาช่วงที่ 2 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ตามกรณีศึกษา ประกอบด้วย 1) ส านักงานป่าสงวนแห่งชาติ 2) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ

ป่าชุมชน และ 3) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  

การรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผช-3  

งบประมาณ.(Performance.Assessment.Rating.Tool:.PART).ค าถามชุด.จ:.การประเมินผล

ในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ .และการรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค.และก าหนด 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

 

ปิดการสัมมนาเวลา   12.00 น. 
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ภาคผนวก ซ 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผซ-2       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ณ กรมป่าไม ้

  

  

  

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผซ-3  
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ภาคผนวก ฌ 

ประมวลภาพการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผฌ-2       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี) 
วันที่ 19-23 มกราคม 2558 

  

  

  
 

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และแพร่) 
วันที่ 2-6 มีนาคม 2558 

  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผฌ-3  

  

  

  

  
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผฌ-4       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) 
วันที่ 18-19 มีนาคม 2558 

  

  

  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) 

วันที่ 24-25 มีนาคม 2558 

  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผฌ-5  

  

  
ภาคกลาง (จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์) 

วันที่ 4-5 เมษายน 2558 
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ภาคผนวก ญ 

ประมวลภาพการสัมมนาแนะน าโครงการและการสัมมนาน าเสนอผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  

 

ผญ-2       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

การสัมมนา ครั้งที่ 1 การสัมมนาแนะน าโครงการ 

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 – 13.30 น. 

ณ ห้องกรุงเทพฯ 2 โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok 
 

  

  

  

  



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามแนวทางของเครือ่งมอืวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ผญ-3  

การสัมมนา ครั้งที่ 2 การสัมมนาน าเสนอผลการศึกษา 

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 13.30 น. 

ณ ห้อง Infinity 1 โรงแรม Pullman Bangkok King Power 
 

  

  

  
 


