
                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้ 

 
(1) 
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(2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
ของส านักส านักจดัการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

กรมป่าไม ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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(3) 

 

กรมป่าไม ้

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพ้ืนที่
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 
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(4) 

 
ตัวชี้วัดกรมป่าไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 สรุปตัวช้ีวัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
1.1.2 พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
 

ปม/อส/ทช 
หน่วยงาน ปม. : 
- ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
- ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

1.2  ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูล
ป่าไม้ (One Map) 

 

- ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อ
ความย่ังยืน 
    (1) การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ
พิทักษ์ป่า  (ศปก.พป.)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศป
ก.พป.) ที่จะไปสู่บทบาทนั้น (How-To) 
    (2) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า : 148 โรงเรียน 
    (3) การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่
ป่าไม ้: 373 ราย 
    (4) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  : 
200,000 ไร่ 
    (5) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่า
ชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน : 4,220 คน 
    (6) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะ
ช าชุมชน/ต าบล) : จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ 
จ านวน 1,000 ชุมชน 

 
 
(1) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 
 
(2) ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 
(3) ส านักการอนุญาต 
 
(4) ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
(5) ส านักจัดการป่าชุมชน 
 
(6) ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

2.2 การชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) - ส านักบริหารกลาง 
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(5) 

 

 สรุปตัวช้ีวัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

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

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation 

Base) 

4.1 ร้อยละของคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอ านวย
ความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมปา่ไม้ มีแผนการปรับลดระยะเวลาคู่มือ
ส าหรับประชาชน จ านวน 15 คูม่ือ ดังนี ้
1. การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไมแ้ละถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณียื่นค าขอในส่วนภูมิภาค) 
3. การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร (กรณียื่นค าขอในเขต
กรุงเทพมหานคร) 
4. การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร (กรณียื่นค าขอในส่วน
ภูมิภาค) 
5. การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไมแ้ละถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณียื่นค าขอในเขตกรุงเทพมหานคร) 
6. การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4 (1) แหง่พระราชบัญญัติ ป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (ส่วนภูมิภาค) 
7. การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ (ตามมาตรา 17) 
8. การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
9. การอนุญาตค้าของป่าหวงห้ามในเขตกรุงเทพมหานคร 
10. การอนุญาตท าไม้หวงห้ามท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดนิท่ีไม่ใช่ป่า ในเขตกรุงเทพมหานคร 
11. การขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในเขตกรงุเทพมหานคร 
12. การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่
ในสภาพเป็นเครื่องใช้ฯ เคลื่อนยา้ยออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรงุเทพมหานคร (กรณียงั
ไม่ได้รื้อถอน) 
13. การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรงุเทพมหานคร 
14. การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯ ท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่
ในสภาพเป็นเครื่องใช้ฯ เคลื่อนยา้ยออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรงุเทพมหานคร (กรณีท า
การรือ้ถอนแล้ว)  
15. การอนุญาตท าไม้หวงห้ามท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีไม่ใช่ป่าในส่วนภูมิภาค 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
- ส านักการอนุญาต 
- ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
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(6) 

 

 สรุปตัวช้ีวัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1 การด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2564) 
1. แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
 
2. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและการ
ให้บริการประชาชน และการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3. พัฒนางานวนวัฒนวิจัย การขยายผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน 
 
 

 
 
 
 
1. ส านักกฎหมาย 
 
2. ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
 
 
 
3. ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 
และส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
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(6) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบ
การประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

กพร. กสน. สกม. สบก. สกญ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สศป. 
สจป. 1-13 

และ 
10 สาขา 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศ                

1.1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) Functional 
Base 

     O O O  O O O  S 

1.1.2 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) Functional 
Base 

       O      S 

1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้ 

(One Map) 

Functional 
Base 

     O        S 

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความ

ยั่งยืน 

Agenda 
Base 

              

(1) การวเิคราะห์บทบาทหน้าท่ีและภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์

ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 S       O       

(2) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า            O   S 

(3) การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้      O         S 

(4) การจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล       O        S 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้ 

 
(7) 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบ
การประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

กพร. กสน. สกม. สบก. สกญ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สศป. 
สจป. 1-13 

และ 
10 สาขา 

(5) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและ

กฎหมายป่าชุมชน 

      O        S 

(6) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช า

ชุมชน/ต าบล) 

           O   S 

2.2 การชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) Agenda 
Base 

S S S O S S S S S S S S S S 

4.1 ร้อยละของคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอ านวยความ

สะดวกฯ ท่ีส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

Innovation 
Base 

O    O        O S 

5.1 การด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Potential 
Base 

              

1. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484    O            

2. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและการ
ให้บริการประชาชน และการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

         O      

3. พัฒนางานวนวัฒนวิจัย การขยายผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน 

          O O   S 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้ 

 
(8) 

 
 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
 

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพ้ืนที่
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้ 

 
(9) 

ตัวชี้วัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
1.1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 

  
 - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้
 - ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 

1.2  ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) - ส่วนจัดการที่ดินปา่ไม ้

1.3 จ านวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิท ากินในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ - ส่วนจัดการที่ดินปา่ไม ้

1.4 จ านวนโครงการป่าชุมชนที่ได้รับการจัดต้ัง - ส่วนจัดการป่าชุมชน 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความยั่งยืน 
    (1) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า : 5 โรงเรียน 
    (2) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 5,996 ไร่ 
    (3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่า
ชุมชน : 50 คน 
    (4) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล)  : 
จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ จ านวน 15 ชุมชน 

  
 - ส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า 
 - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้
 - ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 
 - ส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า 
 

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

3.1 ................-ไม่มี-...................................................  

  

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1 .............-ไมม่ี-...........................................  

องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1 ...............-ไม่มี-.......................................  

 
 
 
 
 
 
 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้ 

 
(10) 

หมายเหตุ : ส านัก/กอง/กลุ่ม สามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
 

1. ตัวช้ีวัดกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ตัวช้ีวัดตามอ านาจหน้าที่ หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 

ทั้งนี้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1-13 และสำขำทุกสำขำ ต้องมีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 และ
องค์ประกอบที่ 2 รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 5 ตัวชี้วัด 

3. เกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1 -5  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา
ทุกสาขา พิจารณาทอนได้จากค่าเป้าหมายตามที่ส านักได้รับตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของหน่วยงาน 

4. นอกเหนือจากตัวชี้วัดของกรมป่าไม้แล้ว หน่วยงานสามารถก าหนดตัวช้ีวัด และเกณฑ์การให้คะแนน
ได้ตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(11) 
 

องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ  
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน (Function Base) 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ป้องกันรักษาพื้นที่ป่า 
ที่เหลือให้คงอยู่และ
ยั่งยืน 
2. ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกิจปา่ไม้
และป่าเศรษฐกิจจากป่า
ปลูก และการส่งเสรมิ
ชุมชนในเมือง/ชุมชน
ชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว 

 แผนฯ 12 1.  ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศ 

1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง) 

 
 

2.162 
ล้านไร ่

 
 

2.160 
ล้านไร ่

 
 

2.168 
ล้านไร ่

 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม,้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ 

  นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้น
ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่นอ้ยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถงึทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ โดย
ไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตสั หรือ พื้นที่ท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลติหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(12) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมลูสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึง่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เปรียบเทยีบพื้นที่  
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ป่าไม ้

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือนมนีาคม 2562 

 เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ป่าชาย
เลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

2,141,596.64 ไร ่
Interval –ร้อยละ1 

2,163,228.93 ไร่ 
พืน้ท่ีป่า (ภาพถ่ายดาวเทียม ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 

2,184,861.22 ไร่ 
Interval +ร้อยละ1 

 

เง่ือนไข  ให้น าผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2561 (ออกผลในเดือน มี.ค. 62) มาใช้ในการประเมิน ของปี 2562 
 

 
  



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(13) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ป้องกันรักษาพื้นที่
ป่าท่ีเหลือให้คงอยู่และ
ยั่งยืน 
2. ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกิจปา่ไม้
และป่าเศรษฐกิจจากป่า
ปลูก และการส่งเสรมิ
ชุมชนในเมือง/ชุมชน
ชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว 

 แผนฯ 12 1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 247 
ไร ่

94 
ไร ่

298 
ไร ่

 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนท่ีโดย 

มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนนิการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- มาตรา 25 พระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่า
สงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี ้
(1)  สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตอุันควรสงสัยว่ามีการ

กระท าผดิตามพระราชบัญญตัินี ้
(2)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบญัญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ภายในเวลาที่ก าหนดให ้



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(14) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

(3)  ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผดิไม่ปฏบิัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ  
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและไดเ้สียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินท่ียดึไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามทีเ่ห็นสมควรเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

(4)   ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ปา่สงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

500 ไร ่ 525 ไร ่ 550 ไร ่

 

เง่ือนไข   
  
  

  

 
 
  



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(15) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ป้องกันรักษาพื้นที่
ป่าท่ีเหลือให้คงอยู่และ
ยั่งยืน 
4. แก้ไขปัญหาราษฎร
ในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็น
ระบบและเป็นธรรม 
5. บูรณาการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 

 แผนฯ 12 2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดิน
และฐานข้อมลูป่าไม้ (One Map) 

- - 556 
ระวาง 

 

ค าอธิบาย   การตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรบัปรุงแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) เพื่อเตรียม
ก าหนดเป็นกฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้  

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรเีห็นสมควรก าหนดป่าอื่นใดเป็นปา่สงวนแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระท าได้โดยออก
กฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าที่ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

 พิจารณาความส าเรจ็การตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพืน้ท่ีในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบรูณาการ ในมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศและไดร้ับการ
จัดเก็บในระบบภูมสิารสนเทศ โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 441 ระวาง 

 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(16) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

353 ระวาง 397 ระวาง 
 

441 ระวาง 

 

เง่ือนไข  
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้

  



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(17) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

  3.  จ านวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิ
ท ากินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
 

1,628 
ราย 

1,911 
ราย 

2,604 
ราย 

 

ค าอธิบาย  - พิจารณาจากจ านวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามเป้าหมายที่ไดร้ับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562                  
คือ 1,500 ราย 
- การตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธทิ ากินในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง กระบวนงานเพื่อด าเนนิการไปสู่การรับรองสิทธิการอยู่อาศัยท ากินของราษฎรในพืน้ที่ป่าสงวน
แห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 30 มิถุนายน 2541 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,050 ราย 1,275 ราย 1,500 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไข  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้
 

 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(18) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

  4.  จ านวนโครงการป่าชุมชนท่ีไดร้ับการจดัตั้ง 4 
โครงการ 

4 
โครงการ 

55 
โครงการ 

 

ค าอธิบาย  - การด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน หมายถึง ภาพรวมของการส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรในชุมชนที่ก าหนดเข้ามามีส่วนร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงาน
ตามโครงการป่าชุมชนในพ้ืนท่ีที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุงซึ่งทรัพยากรป่าไม้ และให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน                    
- การอนุมัติโครงการป่าชุมชน หมายถึง การใช้อ านาจของอธิบดีกรมป่าไม้ตามกฎหมายอนุมัติโครงการป่าชุมชนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชนจัดท าเสนอเป็นการจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่ง
การจัดตั้งป่าชุมชนเป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และเป็นผลจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไปส่งเสริมการด าเนินงานป่าชุมชนให้ราษฎรเกิดความตระหนกั
เห็นประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ จึงรวมกลุ่มกันแสดงความประสงค์ขออาสาเข้าร่วมด าเนินงานกับภาครัฐ โดยกลุ่มราษฎรนั้นเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ จ านวน 
50 คนขึ้นไป ร่วมกันยื่นค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชนตามแบบ ปชช.1 และมีการร่วมกันตรวจสอบสภาพป่าฯ ตามแบบ ปชช.2 ซึ่งระหว่างนั้น จะมีการแนะน าให้ชุมชนจัดท า
ประชาคมเพื่อวางแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการป่าชุมชน ตามแบบ ปชช.3 เสนอต่อกรมป่าไม้ โดยอธิบดีกรมป่าไม้จะพิจารณาอนุมัติโครงการป่าชุมชนเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว 
และสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปด าเนินงานในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ตามอ านาจที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

35 โครงการ 43 โครงการ 50 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไข  
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนจัดการป่าชุมชน 
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(19) 
 

องค์ประกอบที่ 2  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)    

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 ตัวช้ีวัด Agenda ทีร่องนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีก าหนด  

1.  ระดับความส าเร็จในการปฏริูปการบริหารจัดการป่าไม้
เพื่อความยั่งยืน 

- - -  

ค าอธิบาย  1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
- ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจติส านึกเยาวชนด้านการฟื้นฟูป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

โดยมเีป้าหมายจ านวนโรงเรียนจ านวน 5 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดงันี ้
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 1 โรงเรียน 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบรูณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่รายภาค (ด้านการจดัการน้ าและสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน)  
     จ านวน 4 โรงเรียน  

2. การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
- รัฐบาลมีนโยบายส าคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยคณะกรรมการนโยบายทีด่ินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวดั (คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหส้ิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้
กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสง่เสริมการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึง่ตนเองได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน โดยการด าเนินงานจดัหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏบิัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูลแปลงท่ีดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจดัการทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ในบรเิวณพื้นที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การจดัที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

- วัดจากจ านวนพ้ืนท่ี (ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
- การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ดังนี้ 

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
2. กรมป่าไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
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(20) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นท่ีที่จะด าเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองท่ีดินเดิม(ถ้ามี) 

5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ด าเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 

3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
- ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส าคญัในการเร่งรัดขยายการจดัตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยด าเนินการส่งเสริมให้ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนเข้ามสี่วนร่วมในการจัดการ    ป่าชุมชน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีไดม้ีการอนุมตัิหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระส าคัญให้มี
กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมใหร้าษฎรไดม้ีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน อันจะเปน็การส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน 

- ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน์) เห็นความส าคญัของการด าเนินการดังกลา่ว จึงมีนโยบายให้ กรมป่า
ไม้ เร่งด าเนินการสรา้งความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการบริหารจดัการป่า
ชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน เพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับระเบยีบกฎหมายและเกดิความยั่งยืนตลอดไป  

- เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักจัดการป่าชุมชน จึง
ก าหนดให้มีการสรา้งความรู้ ความเข้าใจ บรรจุหัวข้อการบรรยาย เรือ่ง “การบริหารจดัการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม 
ประชุมสมัมนา ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของส านักจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว 

4. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 
- การจัดท าโครงการส่งเสริมผลติกลา้ไม้พันธ์ุดสี าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) เป็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีต้องการให้ชุมชนมีสว่นร่วม ในการด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมม้ีค่าทีค่ณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2561 ลงมติว่า 
1)  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตเิสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
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2)  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการปลูกไม้มีคา่ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความ
พร้อมและมีศักยภาพให้เพิ่มมากยิง่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้ในภาพรวมของประเทศและเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงการปลูก
ป่าในพ้ืนท่ีเขาหัวโล้นและพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

- สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคดัเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธ์ุดีให้กับชุมชนที่มีศักยภาพและมีความต้องการที่จะ
ด าเนินการเพาะช ากล้าไมด้้วยตนเอง เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมม้ีค่า โดยด าเนินการ ดังนี ้
1.  ส ารวจชุมชนท่ีมีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
2.  คัดเลือกหรือสร้างไมม้ีค่าสายพันธุด์ีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาเมล็ดไม้มีคา่สายพันธ์ุดีแต่ละชนิดที่มีคณุสมบัตสิามารถเจริญเติบโตและ

เหมาะสมกับสภาพพื้นทีจ่ากส านักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ให้การสนับสนุน/จ าหน่ายให้ชุมชนที่สนใจในราคาทุน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการปลูกว่า
ต้นไม้ที่ปลูกเป็นสายพันธ์ุที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธุ์ไม้ทีส่นับสนนุนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้วา่ไดม้าจากต้นพันธ์ุใด 

3.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด การปักช า หรืออื่น ๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นที่
ปรึกษาให้ความรู้ในการขยายพันธ์ุไม้แต่ละชนิด 

 โดยการประเมินความส าเร็จ ท้ัง 4 โครงการ จะประเมินผลจากผลผลิต และค่าเป้าหมายดังนี ้
1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า : 5 โรงเรียน 
2. การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 5,996 ไร ่
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน : 50 คน 
4. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดสี าหรับชุมชน(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ เพื่อเป็นการสนบัสนุนการขับเคลื่อนโครงการ

ชุมชน ไม้มีค่า จ านวน 15 ชุมชน 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(22) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

1-2 ผลผลิต 3 ผลผลิต 4 ผลผลิต 
 

เง่ือนไข  ผลผลติที่ 1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
โรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาทีต่ั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่เคยเกิดเขาหัวโล้น ภัยพิบัติ ดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากอย่างรุนแรง และอยู่ในเขตพื้นท่ีที่มีโอกาสเกดิภัย
พิบัติดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากสูง 
ผลผลติที่ 3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
ผู้ที่ไดร้ับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน หมายถึง ผูผ้่านการฝึกอบรม ประชุมสมัมนา ตามแผนโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตาม
แผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่าระดับจังหวัด 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

 


