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สรุปผลการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการปา่ชุมชน  
 

( ……) รอบที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)         ( ......... ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561) 
 

องคป์ระกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสทิธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลกัภารกจิ

พืน้ฐาน งานประจ างาน

ตามหน้าที่ปกติ หรอืงาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรัฐมนตรี 

(Functional Base) 

1.1 ความส าเร็จของการพัฒนาปาุไม้ร่วมกับองคก์รและ

เครือข่ายแบบบูรณาการ 

ด าเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

ให้องคก์รและเครือข่ายเข้าร่วม

โครงการฯ 72 แห่ง 

ด าเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

ให้องคก์รและเครือข่ายเข้าร่วม

โครงการฯ 72 แห่ง 

  

1.2 ความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกเครือข่าย

ปุาชุมชนกรมปุาไม้ 

ด าเนินการจัดประชุมเครือข่าย      

ปุาชุมชนกรมปุาไม้ ระดับอ าเภอและ

ระดับจังหวัดครบจ านวน 13 จังหวัด 

ด าเนินการจัดประชุมเครือข่ายปุาชุมชน

กรมปุาไม้ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด

ครบจ านวน 13 จังหวัด 

  

1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพัฒนา 

วนศาสตร์ชุมชน 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง 

ต.ค. 60 – มี.ค. 61 ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

1. จัดท าข้อมูลการส ารวจสภาพพืน้ที่ 

เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปุา การใช้ประโยชน์ 

และแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 

2. จัดท าค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลง 

สาธิตฯ อย่างน้อยแปลงละ  4 จุด 

(ละติจูด ลองติจูด) 

3. จัดท าสัญญาจ้างเหมาด าเนินการ 

จัดท าแปลงสาธิต โครงการธนาคาร 

อาหารชุมชน 
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องคป์ระกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาปาุชุมชน 

เมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

รอบที่ 1 ด าเนินการตามแผน 

ระหว่าง ต.ค. 60 –  มี.ค. 61 

 ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

1. ด าเนินการประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงาน/องคก์ร โดยเฉพาะอปท. 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใน

ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน 

2. แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของ

พื้นที่เปูาหมาย 

3. ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น 

ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม 

 มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน 

  

องค์ประกอบท่ี 2 
ประสทิธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลกัภารกจิ

ยุทธศาสตร์ แนวทาง

ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เร่งด่วน หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

(Agenda Base) 

2.  การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน 

(Joint KPIs)  

2.1 ด าเนินโครงการคนรักษ์ปาุ ปุารักชุมชน ร่วมกับ 

บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

ด าเนินการตามแผนฯ  

ได้ร้อยละ 30 

 

 

ด าเนินการตามแผนฯ  

ได้ร้อยละ 30 

 

 

 

 

2.2 ด าเนินโครงการภาคีสนับสนุนปุาชุมชนลดโลกร้อน 

ร่วมกับ องคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องคก์ารมหาชน) ชุมชน และภาคเอก 

 

 

2 บริษัท 2 บริษัท   
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องคป์ระกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 3 
ประสทิธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลกัภารกจิ

พืน้ที่/ท้องถิ่นฯ (Area 

Base) (ถ้าไมม่ภีารกิจนี ้

ไมต่้องประเมนิ) 

ไม่มี     
     
     
     

องค์ประกอบที่ 4 

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ 

(Innovation Base) 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ร้อยละของ

จ านวนกระดาษที่ลดลงเม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 2560   

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5   

4.2 ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประสิทธิภาพการเบกิจ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 43.11 

ผลการเบกิจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 0.65 
 

  

4.3 ประสิทธิภาพการเบกิจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประสิทธิภาพการเบกิจ่าย

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 52.29 

ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 15 

  

4.4 การบูรณาการผลงานโครงการความร่วมมือระหว่าง   

กรมปุาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีปูองกันเทศ (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงกลาโหมกรณีการส ารวจทรัพยากรปุาไม้ในปุาชุมชน 

โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV 

บันทึกข้อตกลง จ านวน 1 ฉบับ ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมือ และแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2561 
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องคป์ระกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 5 

ศักยภาพในการเป็นส่วน

ราชการที่มีความส าคัญ

เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา (Potential Base) 

5.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการส่งเสริม

การจัดการปุาชุมชน 

ด าเนินการจัดตั้งปุาชุมชน 

จ านวน 50 หมู่บ้าน 

ด าเนินการจัดตั้งปุาชุมชน 

จ านวน 50 หมู่บ้าน 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

  ส านักจัดการป่าชุมชน  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครอืข่ายแบบบูรณาการ 

 

ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองคก์รและเครือขา่ยแบบบูรณาการโดยพิจารณาจาก

จ านวนโครงการพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองคก์รและเครือขา่ยแบบบูรณาการที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 72 แหง่ ได้มี

ขัน้ตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี ้

1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธใ์ห้สถาบันการศกึษา สถาบันศาสนาและองคก์รเครือขา่ยต่างๆ   

เขา้ร่วมโครงการ 

2. ส ารวจตรวจสอบพื้นทีจ่ัดท าโครงการ 

3. จัดท าโครงการพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองคก์รและเครือขา่ยแบบบูรณาการเสนออนุมัติ 

4. ด าเนินงานตามโครงการและตดิตามรายงานผล 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 
ด าเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้องค์กรและ
เครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ 72 แห่ง 
 

โครงการพัฒนาปาุไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบ
บูรณาการได้รับการอนุมัติ 72 แห่ง 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

  ส านักจัดการป่าชุมชน  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความส าเร็จของการพัฒนาปุาไม้

ร่วมกับองคก์รและเครือข่ายแบบ

บูรณาการ 

 

ด าเนินการส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์
ให้องคก์รและ
เครือข่ายเข้าร่วม
โครงการฯ 72 แห่ง 

ด าเนินการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้องคก์ร
และเครือข่ายเข้าร่วม
โครงการฯ 72 แห่ง 

 

  

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  ส านักจัดการปุาชุมชนรวบรวมผลการส่งเสริมและ

ประชาสัมพันธ์ใหส้ถาบันการศึกษา สถาบนัศาสนาและองคก์รเครือขา่ยต่างๆ เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 72 แห่ง 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - งบประมาณกจิกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกบัองคก์รและเครือขา่ย 

แบบบูรณาการ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

 

หลักฐานอ้างอิง : ตารางสรุปรายช่ือองคก์รและเครือขา่ยที่ได้รับการสง่เสริมและประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วม

โครงการ 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 1.2 ความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกเครอืข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

 

ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการสง่เสริมและพัฒนาสมาชิกเครือขา่ยปาุชุมชนกรมปุาไม้ คอื สมาชิกเครือขา่ยปาุ

ชุมชนกรมปุาไม้ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เพื่อพฒันาศักยภาพตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา

เครือขา่ยอยา่งมีส่วนร่วมระดับอ าเภอและระดับจังหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

                1. จดัท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือขา่ยปาุชุมชนกรมปุาไม้ ในระดับอ าเภอและระดบัจังหวัด 

                2. ด าเนนิการจัดประชุมและคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือขา่ยปาุชุมชนกรมปุาไม้ ระดับอ าเภอ 

                3. ด าเนินการจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือขา่ยปาุชุมชนกรมปุาไม้ ระดับจังหวดั 

                4. จัดท ารายงานสรุปผลการประชุมเครือขา่ยปาุชุมชนกรมปุาไม้ ทุกระดับให้กรมปุาไม้ทราบ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

ด าเนินการจัดประชุมเครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไม้     

ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  ครบจ านวน 13 จังหวัด 

จัดท ารายงานสรุปผลการประชุมฯ ครบจ านวน  

13 จังหวัด 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความส าเร็จของการส่งเสริมและ

พัฒนาสมาชิกเครือข่ายปุาชุมชน

กรมปุาไม้ 

ด าเนินการจัดประชุม

เครือข่ายปุาชุมชน   

กรมปุาไม้ ระดับอ าเภอ

และระดับจังหวัดครบ

จ านวน  13 จังหวัด 

ด าเนินการจัดประชุม

เครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไม้

ระดับอ าเภอและระดับ

จังหวัดครบจ านวน  13 

จังหวัด 

  

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 8 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ทีไ่ดร้ับแผนงานและ

งบประมาณในการจดัประชุมฯ ได้ด าเนนิการจัดประชุมเครือขา่ยปาุชุมชนกรมปุาไม้ ระดบัอ าเภอและระดับจังหวัด 

จ านวน 13 จังหวัด 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  งบประมาณกจิกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองคก์รและเครือขา่ยแบบบูรณา

การ และกจิกรรมบรหิารจดัการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

 

หลักฐานอ้างอิง : ตารางสรุปผลการประชุมเครือขา่ยปาุชุมชนกรมปุาไม้ ระดับอ าเภอและระดับจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 9 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 
 

ตัวช้ีวัดท่ี :  1.3 ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ค าอธิบาย :ระดับความส าเร็จของการด าเนนิกิจกรรมพฒันาวนศาสตร์ชุมชน เป็นการวดัผลการด าเนนิงานตาม

แผนการปฏิบตัิงานกจิกรรมการจดัท าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 
ด าเนินการตามแผน ฯ ระหว่าง ต.ค .60 –  มี.ค. 61 

ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 
 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนิน

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

 

ด าเนินการตามแผนฯ 

ระหว่าง ต.ค.60 – 

มี.ค. 61 ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

1. จัดท าข้อมูลการส ารวจ

สภาพพืน้ที่เกี่ยวกับที่ตั้ง 

สภาพปุา การใช้ประโยชน์ 

และแผนที่มาตราส่วน  

1:50,000 

2. จัดท าค่าพิกัดแนว

ขอบเขตแปลงสาธิต ฯ       

อย่างน้อยแปลงละ 4 จุด 

(ละติจูด ลองติจูด) 

3. จัดท าสัญญาจ้างเหมา

ด าเนินการจัดท าแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน 

 

  

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 10 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : การจดัท าแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

13 แห่ง เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการปลูกเสริม และหรือการฟืน้ฟูสภาพปาุ ส าหรับเปน็แหล่งอาหาร  

แหล่งพชืสมุนไพร และเป็นแหลง่ศึกษาดูงาน โดยด าเนินการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกัน

ก าหนดพชืพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลกู และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาปูองกนัไฟปาุ เปน็ตน้                      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ (องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น)      

ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ในการดูแลรักษา และปูองกันไฟปาุ และความเหมาะสมของปริมาณน้ าฝน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การเกิดไฟปาุ น้ าท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ 

                       

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการปฏิบัตงิาน                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 11 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561  

ตัวช้ีวัดท่ี : 1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกจิกรรมพัฒนาปา่ชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน  

ค าอธิบาย : ระดับความส าเรจ็ของการด าเนนิกจิกรรมปุาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน เป็นการพัฒนาพืน้ที่

ปุาในเมือง โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรฐั/องคก์ร ที่มีความสนใจด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน

เขตชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยกรมปุาไม้สนับสนุนด้านกล้าไม้และค าแนะน าทางด้านวชิาการที่

เกี่ยวขอ้ง หน่วยงานเขา้รว่มสนับสนนุการด าเนินงานทางดา้นการปลกูและการบ ารงุดแูลรกัษาต้นไม้ภายหลงัการปลกู 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 
ด าเนินการตามแผนฯ ระหวา่ง ต.ค. 60 –  มี.ค. 61 ได้

ครบถ้วนร้อยละ 100 
- 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 

ด าเนินการตามแผนฯ 

ระหว่าง ต.ค. 60 –  

มี.ค. 61 ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

1. ด าเนินการประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน/องคก์ร

โดยเฉพาะ อปท. โรงเรียน

หรือสถาบัน การศึกษาใน

ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน

การด าเนินงาน 

2. แจ้งรายชื่อและราย 

ละเอียดของพืน้ที่เปูาหมาย 

3. ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้

ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา 

หรือมีดอกสวยงาม มีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับ 

ความต้องการของชุมชน 
 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 12 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561  

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :                    - 

- ด าเนนิการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวชิาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปุาในเมืองในเขตพื้นที่เปูาหมาย 

และพืน้ที่อ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ในความส าคัญและประโยชน์ของการปลกูต้นไม้ในเขตชุมชนเมือง 

เพื่อปรับปรงุสภาพแวดล้อม หรือเพื่ออ านวยประโยชน์ดา้นการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อการศกึษาธรรมชาติ 

- ด าเนนิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องคก์รที่มีความสนใจด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมในเขตชุมชน 

เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน โดยกรมปุาไม้สนับสนุนด้านกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวชิาการที่เกี่ยวข้อง 

- จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลกัสูตร “สร้างปุาพัฒนาเมือง” ใหก้ับเจ้าหน้าทีอ่งคก์รปกครองส่วน

ท้องถิน่, ก านนั, ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหนา้ทีส่ถานศกึษา, เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ, พัฒนากร, พัฒนาชุมชน เปน็ตน้ 

จ านวน ๑ รุน่ ๒๕ คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวชิาการ ๑ วนั และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความ

คดิเห็นในการจัดท าแผนการสร้างปุาพัฒนาเมือง จ านวน ๑ วนั 

    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ (องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้น าชุมชน และ

ประชาชนในพืน้ที่ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :                               - 

 

หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานพืน้ทีก่ารด าเนนิการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาปุาไม้ในเมอืง (แบบ ปนม. 1) 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 2.1  ด าเนนิโครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน ร่วมกับ บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด(มหาชน) 

ค าอธิบาย :  

• เปูาหมายการด าเนนิงาน คอื ปุาชุมชนไดร้ับการคดัเลือกให้ได้รับรางวัลจากโครงการฯ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2561 จ านวน 130 แหง่ 

• การด าเนนิกจิกรรม คือ การประกวดปุาชุมชน ตามโครงการคนรกัษ์ปาุ ปุารกัชุมชน 

• ขัน้ตอนการด าเนินงาน 1) จดัท าประกาศกรมปุาไม้ เรื่อง การรับสมัครประกวดปุาชุมชน 2) แต่งตัง้

คณะกรรมการคดัเลือกและตัดสินรางวัล (โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษทั ผลติไฟฟูาราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

ร่วมเป็นคณะกรรมการ) 3) การด าเนินการและคัดเลือกตัดสินรางวัล (ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟาูราชบุรีโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)) 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 
ด าเนินการตามแผนฯ  

ได้ร้อยละ 30 
ด าเนินการตามแผนฯ  ได้ร้อยละ 100  
และมีปาุชุมชนได้รับรางวัล 130 แห่ง 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ด าเนินโครงการคนรักษ์ปาุ ปุารัก

ชุมชน ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟาู

ราชบุรีโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

ด าเนินการ 

ตามแผนฯ  

ได้ร้อยละ 30 

ด าเนินการตามแผนฯ  

ได้ร้อยละ 30 

  

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส านักจัดการปุาชุมชนด าเนินโครงการคนรกัษ์ปาุ ปุารกัชุมชน ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟาูราชบุรีโฮลดิง้ จ ากดั 

(มหาชน)ตามแผนฯ ได้ร้อยละ 30 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ประกาศกรมปุาไม้ เรื่อง การรับสมัครประกวดปุาชุมชน โครงการคนรกัษ์ปาุ ปุารกัชุมชน   

ประจ าป ี 2561 

2. ค าสั่งกรมปุาไม้ ที่ 1387/2561 ลงวันที ่20 เมษายน พ.ศ.2561 เรื่องแตง่ตั้งคณะกรรมการ 

คัดเลือกและตัดสนิรางวลั โครงการคนรักษ์ปาุ ปุารักชุมชน ประจ าป ี2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 2.2  ด าเนินโครงการภาคีสนับสนุนปา่ชุมชนลดโลกร้อน ร่วมกับ องค์การบรหิารจัดการก๊าซ  

เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชุมชน และภาคเอกชน 

ค าอธิบาย :  

• เปูาหมายการด าเนนิงาน คอื จ านวนภาคเอกชนทีแ่จ้งความประสงคส์ง่มอบการสนับสนนุการด าเนินงานใหแ้ก่

ชุมชน จ านวน 5 บริษัท 

• การด าเนนิกจิกรรม คอื การจัดท าบนัทึกความร่วมมือโครงการ “ภาคสีนับสนุนปุาชุมชนลดโลกร้อน” 

• ขัน้ตอนการด าเนินงาน 1) ผู้ประสงคแ์สดงความจ านงให้การสนับสนนุ โดยส่งแบบแสดงความจ านงไปยงั

ส านักงานเลขานกุารจ านวนภาคเอกชนทีแ่จ้งความประสงคส์ง่มอบการสนับสนนุการด าเนินงานใหแ้ก่ชุมชน    

2) ส านักงานเลขานกุารโครงการเสนอบันทกึความร่วมมือตามความประสงคข์องผู้ใหก้ารสนับสนุน             

3) จัดส่งบันทกึความร่วมมือให้ผู้แทนกรมปุาไม้ อบก. ผู้ให้การสนับสนนุ และชุมชน ร่วมลงนามบันทกึ       

ความร่วมมือ  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 
2 บริษัท 5 บริษัท 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ด าเนินโครงการภาคสีนับสนนุ   

ปุาชุมชนลดโลกร้อนร่วมกบั 

องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือน

กระจก (องคก์ารมหาชน) ชุมชน 

และภาคเอกชน 

2 บริษัท 2 บริษัท   
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ส านักจัดการปุาชุมชนด าเนินโครงการภาคสีนับสนุนปุาชุมชนลดโลกร้อนร่วมกับองคก์ารบริหารจดัการ 

ก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ชุมชน และภาคเอกชน จ านวน 2 บรษิัท 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. บันทกึความร่วมมือโครงการภาคสีนับสนุนปุาชุมชนลดโลกร้อน ระหว่าง กรมปุาไม้ องคก์ารบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) บริษัท อรัญพนา จ ากัด และ ปุาชุมชนบ้านเขาวังมา่น จังหวัดระยอง 

2. บันทึกความร่วมมือโครงการภาคสีนับสนนุปุาชุมชนลดโลกร้อน ระหว่าง กรมปุาไม้ องคก์ารบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) บริษัท เอสพซีีจ ีจ ากัด (มหาชน) และ ปุาชุมชนบ้านหนองทิศสอน  

     จังหวัดมหาสารคาม 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 4.1 ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

                   1) แผนการลดกระดาษ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ค าอธิบาย :  หนงัสือกรมปุาไม้ ที ่ทส 1600.9/ว 19822 ลงวันที่ 18 ตลุาคม 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การลดการใช้กระดาษ และติดตามผลการใช้กระดาษของกรมปุาไม้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรี 

และกรอบแนวทางตามตัวช้ีวัดที ่4.2 การพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบตัิตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพ

ในการปฏิบตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

ร้อยละ 5 - 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของจ านวนกระดาษที่ลดลงเม่ือ

เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าเปาุหมาย  

ปี พ.ศ. 2561  

ร้อยละ 10 

งบประมาณที่ใช้ในการ

จัดซือ้กระดาษลดลง 

 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : งบประมาณที่ใช้ในการจดัซ้ือกระดาษลดลงร้อยละ 10  

คา่เปูาหมาย ปี พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 10 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องการลดพลงังาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ 

ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตั้งแต่เดือนตลุาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน

กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 18 
 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 4.2 ประสทิธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ค าอธิบาย :  

•    การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัด

ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วน

ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า)จะน ายอด

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ  

•   รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สิน   

    ที่ไม่มีตัวตนตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่  

    ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

ร้อยละ 43.11 
ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

ร้อยละ 88 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 19 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประสิทธิภาพการเบกิจ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

 

ผลการเบกิจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 43.11 

 

ผลการเบกิจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 0.65 

 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. ก าหนด ร้อยละ 88 ซ่ึงเป็นคา่เปูาหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตาม 

    ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่าย  

            ลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน  

            ตาม พ.ร.บ.จะใช้วงเงินงบประมาณที่ส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค านวณ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ความร่วมมือของส่วนต่างๆในส านกัจดัการปุาชุมชน ในการจดัท าโครงการ

ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการคอื 

 1. ส่วนสง่เสริมการจัดการปุาชุมชน  

2. ส่วนสง่เสริมการมีส่วนร่วม  

3. ส่วนสง่เสริมวนศาสตร์ชุมชน 

4. ส่วนประสานงานและโครงการพเิศษ 

5. ส่วนอ านวยการ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : มีการเปลีย่นแปลงแผนการปฏิบัตงิานท าให้เกิดความล่าช้าในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 20 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

 

 

หลักฐานอ้างอิง :  

1.หนังสือส านกัจดัการปุาชุมชน ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1604.22543 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566  

   เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 21 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 4.2 ประสทิธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ค าอธิบาย :  

•    การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิก    

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็น

ตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

•    การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วน

ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559    

ถึงเดือนกันยายน 2560 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่าย

ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน

ในการค านวณ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 52.29 
ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ 96 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 22 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประสิทธิภาพการเบกิจ่าย

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

 

ผลเบกิจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 52.29 

ผลเบกิจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 15.84 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซ่ึงเป็นคา่เปาูหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

    รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรฐัมนตรีก าหนด  

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรเพิ่มเติมระหว่าง 

     ปีงบประมาณ กรณสี่วนราชการไดร้ับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงนิงบประมาณที่   

     ส านกังบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค านวณ 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ

กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ้ ขอ้มูลสถิต ิ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ความร่วมมือของส่วนต่างๆในส านกัจดัการปุาชุมชน ในการจดัท าโครงการ

ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนนิการคือ 

 1. ส่วนสง่เสริมการจัดการปุาชุมชน  

2. ส่วนสง่เสริมการมีส่วนร่วม  

3. ส่วนสง่เสริมวนศาสตร์ชุมชน 

4. ส่วนประสานงานและโครงการพเิศษ 

5. ส่วนอ านวยการ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : มีการเปลีย่นแปลงแผนการปฏิบัตงิานท าให้เกิดความล่าช้าในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 23 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือส านกัจดัการปุาชุมชน ด่วนทีสุ่ด ที่ ทส 1604.22543 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566  

             เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 24 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ส านักจัดการปา่ชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561  

ตัวช้ีวัดท่ี : 4.4 การพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561      

                      ของกรมปา่ไม ้

ค าอธิบาย :  

                บันทกึขอ้ตกลงความร่วมมือเพื่อด าเนนิงาน โครงการการใช้เทคโนโลยอีากาศยานไร้คนขับ 

(UAV) ในการส ารวจปุาชุมชนและปุาสงวนแห่งชาติ ระหวา่ง กรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม กับ สถาบนัเทคโนโลยปีูองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
จ านวน 1 ฉบบั 

- 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

 

บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 

 

 

MOU จ านวน 

1 ฉบบั 

 

MOU จ านวน 

1 ฉบบั 

 

 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :                    - 

    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนนิงาน 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :                               - 

หลักฐานอ้างอิง : บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 25 
 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

  ส านักจัดการป่าชุมชน  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 5.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงานการส่งเสริมการจัดการปา่ชุมชน 

ค าอธิบาย : 

 เปูาหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 700 หมูบ่้าน 

 ด าเนินกิจกรรมตามแผน คอื การจัดตั้งปุาชุมชนตามแนวทางกรมปุาไม้ 

 การอนุมัติจัดตั้งปุาชุมชน คอื อธิบดีกรมปุาไม้อนุมัติโครงการปุาชุมชนที่ไม่เคยได้รับการจัดตั้งเป็นปุาชุมชน

ตามแนวทางกรมปุาไม้มาก่อน 

 สถานภาพคงอยู่ หมายถึง ปุาชุมชนที่ส ารวจสถานภาพปุาชุมชนแล้วอยู่ในกลุ่มพัฒนาดีมาก กลุ่มพัฒนา     

ปานกลาง และกลุ่มที่ควรปรับปรุง 

 การส ารวจสถานภาพปาุชุมชน หมายถึง การส ารวจข้อมูลปุาชุมชนทั่วประเทศตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 

ปุาชุมชนที่กรมปุาไม้ก าหนด โดยส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ 7 ส านักภาคเหนือ ซ่ึงมีผลการแบ่งกลุ่ม 

ดังนี้ 

1) ปุาชุมชนพัฒนาดีมาก 

2) ปุาชุมชนพัฒนาปานกลาง 

3) ปุาชุมชนควรปรับปรุง 

   4) ปุาขุมชนที่ควรยกเลกิ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

ด าเนินการจัดตั้งปุาชุมชน จ านวน 50 หมู่บา้น ด าเนินการจัดตั้งปุาชุมชน จ านวน 700 หมู่บา้น 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 26 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

  ส านักจัดการป่าชุมชน  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

5.1 ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินการตามแผนงานการส่งเสริม

การจัดการปุาชุมชน 

ด าเนินการจัดตั้ง 

ปุาชุมชน จ านวน  

50 หมู่บา้น 

ด าเนินการจัดตั้งปุาชุมชน 

จ านวน 50 หมู่บ้าน 

 

 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : - 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 

 

หลักฐานอ้างอิง : - 

 

 


