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กรมป่าไม้ 

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15       

ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อยา่งเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพิ่มและฟื้นฟูพ้ืนที่ปา่ไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วจิัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน 

 เสริมสร้างขดีความสามารถเชิงรุกขององคก์ร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ 

รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธภิาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือให้คงอยูแ่ละยั่งยืน 

 ฟื้นฟูปา่เสื่อมโทรมอยา่งมีประสิทธภิาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบท

เป็นพื้นที่สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อยา่งเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวจิัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองคก์ร 
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ตัวชี้วัดกรมป่าไม้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สรุปตัวช้ีวัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

1.1.1 จ านวนพืน้ที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 

1.1.2 จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 

1.1.3 จ านวนพืน้ที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

ปม/อส/ทช 

หน่วยงาน ปม. : 

- ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

- ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

- ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

1.2  การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธ์ิ  - ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

1.3   จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน - ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    

2.1 ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน - ส านักบริหารกลาง 

   2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน 

 

   2.1.2 ร้อยละการชีแ้จงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)  

2.2   จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ - ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

 

2.3  ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่น าเข้าระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

(Agenda ส าคัญที่รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรี ก าหนด)  

- ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

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

ไม่มีตัวชีว้ัดในองค์ประกอบนี้  

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม - ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

- ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม 

องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ส านักแผนงานและสารสนเทศ และหน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการ 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏริูปองค์การ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานรับผิดชอบแผน 
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หน่วยงานรับผดิชอบตวัช้ีวัด (O/S Matrix) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร่างตัวชี้วัด 
องค์ประกอบการ

ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 

10 สาขา 
1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศ 

               

1.1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 
Functional Base           O O O   O O  S 

1.1.2 จ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได ้– เข้าครอบครอง 
Functional Base             O      S 

1.1.3 จ านวนพืน้ท่ีการปลูกฟื้นฟูปา่ 
Functional Base                O   S 

1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ท่ีเอกสารสิทธิ์ 
Functional Base           O   S 

1.3 จ านวน Hotspot ท่ีลดลงในพืน้ท่ีป่าสงวน Functional Base        O      S 

2.1 ตัวช้ีวัดการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

    2.1.1 รอ้ยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน 

    2.1.2 รอ้ยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อ

สถานการณ์ (ถ้ามี) 

Agenda Base S S S O S S S S S S S S  S 

2.2 จ านวนการจัดหาท่ีดินให้ผู้ยากไร้ 

     (1) พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

     (2) พืน้ท่ีป่าถาวร 

Agenda Base           O     
 
 
 

   S 
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ร่างตัวช้ีวดั 
องค์ประกอบการ

ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 

10 สาขา 

2.3 ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่น าเข้าระบบข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ (Agenda ส าคัญที่รองนายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรี ก าหนด) 

Agenda Base      S S S O  S S   

4.1 การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
การพัฒนานวัตกรรม 
      (การพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพ้ืนที่บุกรุกด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์) 

Innovation Base            O      S 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Innovation Base               
(1) การลดพลังงาน (ไฟฟ้า/น้ ามัน)  S S S O S S S S S S S S S  

(2) การลดกระดาษ  O S S S S S S S S S S S S S 

(3) การประหยัดงบประมาณ  S S S S S S S S O S S S S S 

(4) โครงการความรว่มมือระหว่างกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงกลาโหม กรณีการส ารวจ
ทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชน โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV 

       O        

(5) การส ารวจสต็อกไม้เศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ 
แบบ Contract Farming ด้วยระบบ e-Tree 

             O 
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ร่างตวัชี้วัด องคป์ระกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 10 

สาขา 
(6) การให้ความรู้เจ้าหน้าที่เก่ียวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการ
กระท าผิดวินัย 

    O           

(7) เพ่ิมช่องทางในการบริการให้ค าปรึกษาและการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ โดยจัดท า Fan Page กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

  O             

(8) การติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line            O    

(9) คลินิกป่าไม ้           O     
(10) การตดิตามผลการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ 

           O    

(11) การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์          O      
(12) การจัดท าระบบการยื่นแบบค าขอบริการตรวจพิสูจน์ชนิดไม้
และคุณภาพไม้ระบบออนไลน์ 
 

          O     

5.1 การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ  

Potential Base               

(1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กิจกรรมป้องกันไฟป่า
และควบคุมหมอกควัน) 
 

        O O 
 
 
 
 
 

    S 
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ร่างตัวชี้วัด องคป์ระกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 10 

สาขา 
(2) โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตทีด่ินและฐานข้อมูลป่าไม้ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ (กิจกรรมจัดท าแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง
ป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตทีด่ินของ
รัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐   ๑๘.๐๐ ล้านบาท และ 
กิจกรรมจัดท าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม  ๒๑.๐๐ 
ล้านบาท) 

 

     O   O     S 

(3) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคเหนือ (กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น 
๔๐๑.๓๗๘๙ ล้านบาท และกิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า
ทั้งระบบเพ่ือให้เกิดความมั่นคง ๒๕.๓๒๒๕ ล้านบาท) 

 
        O  O   S 

(4) โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์          O  O   S 

(5) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรม
ปลูกป่าในพ้ืนที่โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พ.ร.บ. ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพ้ืนที่ถูกบุกรุก  ๔๐.๐๐ ล้านบาท และ
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ๕๐.๐๐๖๐ ล้านบาท) 

 
        O  O O  S 

(6) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรม
โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ 2) 

 
        O  O   S 

(7) โครงการส ารวจข้อมูลเตรียมการเพ่ือจัดหาที่ดินให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถงึและเป็นธรรม  

     O   O     S 

(8) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างฐานความรู้ในงานดา้นป่าไม้ 

 
        O O 

 
 

   S 
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ร่างตัวชี้วัด องคป์ระกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 10 

สาขา 
(9) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ๘๗.๐๐ ล้านบาท และกิจกรรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ๖.๔๕๕ ล้านบาท) 

 
      O O O     S 

(10) โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ 
         O O     S 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ Potential Base O S S S S S S S S S S S S S 
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ส านักจัดการปา่ชุมชน 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรปา่ไม้ เพ่ือประโยชน์สูงสดุของประเทศ 

 

พันธกิจ  

 วางแผนเชิงยุทธศาสตร์และจัดการความรู้ด้านป่าชุมชน 

 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 ส่งเสริมและพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน ปา่ในเมือง และวนเกษตร 

 ส่งเสริมองค์กรและเครอืข่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้แบบบูรณาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี ๑  

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการป่าชุมชน เพ่ืออ านวยประโยชน์อย่างย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตัวชี้วัดส านกัจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 สรุปตัวช้ีวัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

1.1ความส าเร็จของการพัฒนาปา่ไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

 

1.2 ความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน   

1.2.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
 

1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่าย        

ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม   

ฝ่ายพัฒนาการส่งเสริม  

ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ฝ่ายศึกษาและส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  

 ฝ่ายพัฒนาป่าในเมือง   
 ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    

2.1 การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน (Joint KPls) 

       2.1.1 ด าเนินโครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชนร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า      

                ราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

       2.1.2 ด าเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ร่วมกับ  

                องคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)             

                ชุมชนและภาคเอกชน 

 ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ 

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

3.1 ไม่มีตัวชีว้ัดในองค์ประกอบนี้      

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

          1) ร้อยละของจ านวนกระดาษที่ลดลงเม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 2560 

           2) การบูรณาการผลงานโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ 

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี    

              ป้องกันประเทศ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงกลาโหมกรณีการส ารวจ  

              ทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชน โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV 

4.2  ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

4.3  ประสิทธิภาพการเบกิจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

  

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอ านวยการ 

ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

 

 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ 
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องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงาน        

       การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 

หมายเหตุ : ส านัก/กอง/กลุม่ สามารถพิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดไดด้ังนี ้

1. ตัวช้ีวัดกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ตัวช้ีวัดตามอ านาจหน้าท่ี หรืองานตามท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ 

ท้ังนี้ ส านัก/กอง/กลุม่ ต้องมีตวัช้ีวดัในองค์ประกอบท่ี 1 และองคป์ระกอบท่ี 2 รวมกันไม่ต่ ากว่า  

5 ตัวช้ีวดั



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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องค์ประกอบท่ี 1 (ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบาย

ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  

บูรณาการและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมทุกภาค 

นโยบายรัฐบาล ข้อ 9 การรักษาความม่ันคง 

ของฐานทรัพยากรและการสร้างความสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง

ย่ังยืน 

1.1 ความส าเร็จของการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับ  

      องค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
72 แห่ง 72 แห่ง 72 แห่ง 72 แห่ง 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินการสง่เสริมและประชาสัมพันธ์ให้องค์กร

และเครอืข่ายเข้ารว่มโครงการฯ 72 แห่ง 

โครงการพัฒนาป่าไม้กับองค์กรและเครอืข่าย

แบบบูรณาการไดร้ับการอนุมัติ 72 แห่ง 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      72 แห่ง      72 แห่ง 

             

ค าอธิบาย: 
 
 

ความส าเร็จของการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองคก์รและเครือข่ายแบบบูรณาการโดยพิจารณาจากจ านวนโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองคก์รและเครือข่ายแบบบูรณาการ

ที่ได้รับอนุมัติ  จ านวน 72 แห่ง ได้มีขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและองคก์รเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  

2. ส ารวจตรวจสอบพืน้ที่จัดท าโครงการ 

3. จัดท าโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการเสนออนุมัติ 

4. ด าเนินงานตามนโครงการและติดตามรายงานผล  
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เงื่อนไข: 
 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่าย   ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  

บูรณาการและส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมทุกภาค 

นโยบายรัฐบาล ข้อ 9 การรักษาความ

ม่ันคง ของฐานทรัพยากรและการสร้าง

ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

1.2 ความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนา  

       เครือข่ายป่าชุมชน 

2 

จังหวัด 

2 

จังหวัด 

3 

จังหวัด 

13  

จังหวัด 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      13 จังหวัด      13 จังหวัด 

             

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินการจัดประชุมเครอืข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้

ระดับอ าเภอแลระดับจังหวัดครบถ้วน 13 จังหวัด 

จัดท ารายงานผลการประชุมฯ ครบถ้วน 13 จังหวัด 

 

ค าอธิบาย: 
 
 

ความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ คอื สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ได้เข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วมระดับอ าเภอและระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 

2. ด าเนินการจัดประชุมและคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ระดับอ าเภอ 

3 .ด าเนินการจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ระดับจังหวัด 

4. จัดท ารายงานผลการประชุมเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ทุกระดับให้กรมป่าไม้ทราบ 

เงื่อนไข: - 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ฝ่ายพัฒนาการส่งเสริม  ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม ้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  

บูรณาการและส่งเสริม

การมีส่วนรว่มทุกภาค 

นโยบายรัฐบาล ข้อ 9 การรักษาความ

ม่ันคง ของฐานทรัพยากรและการสร้าง

ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง  

          ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

- - - 100  

การก าหนดค่า

เปา้หมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61             

             

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง  

ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561 ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ  

ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 2561ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

ค าอธิบาย:  เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทยีบกับแผนการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณ/ จ านวนครั้ง ในการเผยแพร่ 

ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผนในรายเดือน  

 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : ฝ่ายพัฒนาการส่งเสริม  ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม ้ 
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เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 และเอกสาร

งบประมาณรายจ่าย 

1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม 

       พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ  

5 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 

61 
            

             

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินการตามแผน ฯ ระหว่าง ต.ค. 60 – 

มี.ค. 61 ไดค้รบถ้วนรอ้ยละ100 

ด าเนินการตามแผน ฯ ระหว่าง เม.ย. –  

ก.ย. 61 ไดค้รบถ้วนรอ้ยละ100 

 
 

ค าอธิบาย: 
 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน เป็นการวัดผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดท าแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เงื่อนไข: ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม จะมีผลต่อ เปอร์เซ็นต์การรอดตายของกล้าไม้ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ฝ่ายศึกษาและส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน  ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม ้ 
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เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

กรมป่าไม้ ข้อ 3 ส่งเสริมธุรกจิ 

ป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก       

ป่าปลูก และการส่งเสรมิชุมชน  

ในเมือง/ชุมชนชนบทเป็นพืน้ท่ี     

สีเขียว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร ์ทส. 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) 

1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม  

       พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  
 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61             
             

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินการตามแผน ฯ ระหว่าง ต.ค. 60 – 

มี.ค. 61 ไดค้รบถ้วนรอ้ยละ100 

ด าเนินการตามแผน ฯ ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 61  

ไดค้รบถ้วนรอ้ยละ100 
 

ค าอธิบาย: 
 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาปา่ชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน เป็นการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง โดยการประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงาน/องคก์รที่มีความสนใจด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมในเขตชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านกล้าไม้ และค าแนะน า

ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนการด าเนินงานทางด้านการปลูก และการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

เงื่อนไข: การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้น าชุมชน และประชาชนในพืน้ที่ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ฝ่ายพัฒนาปา่ในเมือง  ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม ้ 
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องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยทุธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกจิที่ไดร้ับมอบหมายเป็นพเิศษ         

หรือการบูรณาการ การด าเนินงานร่วมกนัหลายหน่วยงาน (Agenda Base)    
 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 บูรณาการ

และสง่เสริมการมีส่วนรว่ม

ทุกภาคสว่น 

นโยบายรัฐบาล : ข้อ 9 การรักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรา้งสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน ซึ่งในระยะเฉพาะหน้า 

2.1 การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหลาย

หน่วยงาน (Joint KPIs) 

2.1.1 ด าเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน  

ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด 

(มหาชน) 

132 

แห่ง 

132 

แห่ง 

132 

แห่ง 
130 แห่ง 

 

 

การก าหนดค่าเปา้หมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปา้หมายปี 61            130 แห่ง 

             

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินการตามแผนฯ ไดร้อ้ยละ 30 ด าเนินการตามแผน ไดร้อ้ยละ 100 (มีป่าชุมชนไดร้ับการคัดเลอืกเพื่อรบัรางวัล 13 แห่ง)  

ค าอธิบาย: 

 

 

 เป้าหมายการด าเนินงาน คือ ป่าชุมชนไดร้ับการคัดเลอืกให้ไดร้ับรางวัลจากโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 130 แห่ง 

 การด าเนินกิจกรรม คือ การประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 1) จัดท าประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การรับสมัครประกวดป่าชุมชน 15%  2) แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลอืกและตัดสินรางวัล (โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัท 

ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) รว่มเป็นคณะกรรมการ) 15% 3) การด าเนินการและคัดเลอืกตัดสนิรางวัล (รว่มกับ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)) 70% 

เงื่อนไข:  

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม ้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 บูรณาการ

และสง่เสริมการมีส่วนรว่ม

ทุกภาคสว่น 

นโยบายรัฐบาล : ข้อ 9 การรักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรา้งสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน ซึ่งในระยะเฉพาะหน้า 

2.2 การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง 

       หลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 

2.2.2 ด าเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชน 

ลดโลกร้อนร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซ 

เรือนกระจก (องค์การมาชน) ชุมชนและ 

ภาคเอกชน 

-  

บรษัิท 

3  

บรษัิท 

7  

บรษัิท 

5  

บรษัิท 

 

 

การก าหนดค่าเปา้หมาย: 
 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      2 บริษัท      5 บริษัท 

             

 
 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

2 บริษัท 5 บริษัท 
 

ค าอธิบาย: 

 
 เปา้หมายการด าเนินงาน คือ จ านวนภาคเอกชนที่แจ้งความประสงค์ส่งมอบการสนับสนุนการด าเนินงานให้แก่ชุมชน จ านวน 5 บริษัท 

 การด าเนินกิจกรรม  คือ การจัดท าบันทึกความร่วมมือโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน 1) ผู้ประสงคแ์สดงความจ านงให้การสนับสนุน โดยส่งแบบแสดงความจ านงไปยังส านักงานเลขานุการจ านวนภาคเอกชนที่แจ้งความ

ประสงคส์่งมอบการสนับสนุนการด าเนินงานให้แก่ชุมชน 2) ส านักงานเลขานุการโครงการเสนอบันทึกความร่วมมือตามความประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุน 

3) จัดส่งบันทึกความร่วมมือให้ผู้แทนกรมป่าไม้ อบก. ผู้ให้การสนับสนุน และชุมชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ  

เงื่อนไข:  

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ 
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องค์ประกอบท่ี 3  ประสทิธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ที/่ท้องถิน่ ภูมิภาค จงัหวัด กลุ่มจังหวดั (Area Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

       กรมป่าไม้ไมม่ีตัวช้ีวัด

ในองค์ประกอบนี้ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61             
             

ค าอธิบาย: 
 
 

 
 
 

เงื่อนไข:  
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :   
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องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการและพัฒนานวัตกรรมในการบรหิารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บรกิารประชาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า

เป้าหมาย 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  

บูรณาการและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมทุกภาค 

แผนการลดกระดาษของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

   1) ร้อยละของจ านวนกระดาษที่ลดลงเม่ือเทียบ  

        กับปีงบประมาณ 2560 

     

- - - ร้อยละ 10  

การก าหนดค่าเปา้หมาย: 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินกิจกรรม ร้อยละ 5 ด าเนินกิจกรรม ร้อยละ 10 

 

ค าอธิบาย:  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1600.9/ว 19822 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดการใช้กระดาษ และติดตามผลการใช้กระดาษของ

กรมป่าไม้ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และกรอบแนวทางตามตัวชีว้ัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

เงื่อนไข 
 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส่วนอ านวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

ประเด็นยุทธศาสตร์  

กรมป่าไม้ ข้อ 3 ส่งเสริม

ธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจ

จากป่าปลูก และการส่งเสริม

ชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบท

เป็นพื้นที่สีเขียว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 และเอกสาร

งบประมาณรายจ่าย 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

       2) การบูรณาการผลงานโครงการความ

ร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันเทคโน 

โลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวง 

กลาโหมกรณีการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชน 

โดยใช้อากาศยานไรค้นขับ UAV  

    1 บันทึก

ข้อตกลง 

 

การก าหนดค่าเปา้หมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายปี 61 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61    

MOU 

จ านวน 

1 ฉบับ 

        

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินการตามแผน ฯ ในเดือนมกราคม 2561  

ได้ครบถ้วนร้อยละ100 

- 

 

ค าอธิบาย:  

เงื่อนไข  

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด: ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า

เป้าหมาย 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  

บูรณาการและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมทุกภาค 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย  

       งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

 

99.99 99.99 97.88 88  

การก าหนดค่าเปา้หมาย: 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

ร้อยละ 43.11 

ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

ร้อยละ 88 

 

ค าอธิบาย: • การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิ กจ่าย

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงิ นงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประ มาณรายจ่ายลงทุนที่

ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอด

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ   

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุน

หรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น  
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เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 60) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 61) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 61) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 61) 

งบลงทุน 88 21.11 22 (43.11) 22 (65.11) 22.89 (88) 

  
การประเมนิ 

รอบที่ 1 

การประเมนิ 

รอบที่ 2 

                       
 

เงื่อนไข 

 

 

1. ก าหนด ร้อยละ 88 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีสว่นราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง  

    ปีงบประมาณ กรณีสว่นราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน ตาม พ.ร.บ.จะใช้วงเงินงบประมาณท่ีส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐาน 

    ในการค านวณ 

 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : 

 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ส่วนอ านวยการ 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า

เป้าหมาย 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  

บูรณาการและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมทุกภาค 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

4.3 ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย  

      งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

 

97.94 97.52 97.56 96  

การก าหนดค่าเปา้หมาย: 

 

 

 

  
การประเมิน รอบที ่1 การประเมิน รอบที่ 2 

ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 52.29 

ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ 96 

ค าอธิบาย: • การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วน

ราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

•    การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ า   

ไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ  
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า

เป้าหมาย 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

                       

 
เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 60) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 61) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 61) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 61) 

 งบประมาณรายจ่าย  

  ภาพรวม 

 

96 30.29 22 (52.29) 22 (74.29) 21.71 (96) 

  
การประเมนิ 

รอบที่ 1 

การประเมนิ 

รอบที่ 2 

เงื่อนไข 

 

 

1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เทา่กับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเปา้หมายการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณ 

ไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่ส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค านวณ 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด : 

 

ส่วนอ านวยการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 

 

 

 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม ้ 

27 
 

องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการด าเนนิการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (Potential Base) 

 

เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

นโยบายรัฐบาล : ข้อ 9 การรักษาความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ซึ่งในระยะเฉพาะหน้า  

(ข้อ 9.1) ให้เรง่ปกป้อง ฟื้นฟูพื้นท่ีอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้ความส าคัญ

ในการขยายป่าชุมชน สว่นในระยะต่อไป 

(ข้อ 9.3) ให้ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

5.1 ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินการตามแผนงานการส่งเสริม   

การจัดการป่าชุมชน 

200 200 200 4,000  

การก าหนดค่าเปา้หมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายปี 61 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดต้ังป่าชุมชน 50 200 400 700 950 1,200 1,600 2,100 2,500 3,000 3,500 4,000 

งบเงินอุดหนุน - - 10 30 45 60 70 75 80 85 90 100 

การเบิกจ่าย 1.00 4.00 8.70 16.10 22.15 28.2 36.90 47.25 55.60 65.95 76.30 87.00 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- ด าเนินการจัดต้ังป่าชุมชน จ านวน 1,200 หมู่บ้าน  

- ด าเนินการบริหารจัดการพืน้ท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

    จ านวน 60 หมู่บ้าน 

- เบิกจ่ายงบประมาณ 28.20 ล้านบาท 

- ด าเนินการจัดต้ังป่าชุมชน จ านวน 4,000 หมู่บ้าน  

- ด าเนินการบริหารจัดการพืน้ท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

   จ านวน 100 หมู่บ้าน 

- เบิกจ่ายงบประมาณ 87.00 ล้านบ้าน 

 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม ้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

ค าอธิบาย:  เปา้หมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 4,000หมู่บา้น 

 ด าเนินกิจกรรมตามแผน คือ การจัดตั้งป่าชุมชนตามแนวทางกรมป่าไม้ 

 การอนุมัติจัดตั้งปา่ชุมชน คือ อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติโครงการป่าชุมชนที่ไม่เคยได้รับการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามแนวทางกรมป่าไม้มาก่อน 

 สถานภาพคงอยู่ หมายถึง ป่าชุมชนที่ส ารวจสถานภาพป่าชุมชนแล้วอยู่ในกลุ่มพัฒนาดีมาก กลุ่มพัฒนาปานกลาง และกลุ่มที่ควรปรับปรุง 

 การส ารวจสถานภาพป่าชุมชน หมายถึง การส ารวจข้อมูลป่าชุมชนทั่วประเทศตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ก าหนด โดยส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ 23 ส านัก ซึ่งมีผลการแบ่งกลุ่ม ดังนี้ 

1) ป่าชุมชนพัฒนาดีมาก 

2) ป่าชุมชนพัฒนาปานกลาง 

3) ป่าชุมชนควรปรับปรุง 

4) ป่าขุมชนที่ควรยกเลิก 

เงื่อนไข:  

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด: ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 

 
 


