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กรมป่าไม ้

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการพ้ืนที่ปุาไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เปูาหมายปุาเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพ้ืนที่
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ปูองกัน และรักษาพ้ืนที่ปุาไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินปุาไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการปุาไม้ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ปูองกันรักษาพ้ืนที่ปุาที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจปุาไม้และปุาเศรษฐกิจจากปุาปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

 แก้ไขปญัหาราษฎรในพื้นที่ปุาไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 
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ตัวชี้วัดกรมป่าไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 สรุปตัวช้ีวัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
1.1.2 พ้ืนที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
 

ปม/อส/ทช 
หน่วยงาน ปม. : 
- ส านักจัดการที่ดินปุาไม้ 
- ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

1.2  ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูล
ป่าไม้ (One Map) 

 

- ส านักจัดการที่ดินปุาไม้ 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    
2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้ 
   เพื่อความย่ังยืน 
    (1) การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติ 
การพิทักษ์ปุ า (ศปก.พป. )  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล้อม : ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ปุา 
(ศปก.พป.) ที่จะไปสู่บทบาทนั้น (How-To) 
    (2) โครงการครูปุาไม้ด้านการฟ้ืนฟปูุา : 148 โรงเรียน 
    (3) การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่
ปุาไม ้: 373 ราย 
    (4) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  : 
200,000 ไร่ 
    (5) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการปุา
ชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน : 4,220 คน 
    (6) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือน
เพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ 
จ านวน 1,000 ชุมชน 

 
 
(1) ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
 
 
 
(2) ส านักส่งเสริมการปลูกปุา 
(3) ส านักการอนุญาต 
 
(4) ส านักจัดการที่ดินปุาไม้ 
(5) ส านักจัดการปุาชุมชน 
 
(6) ส านักส่งเสริมการปลูกปุา 

2.2 การชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) - ส านักบริหารกลาง 
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 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 กรมปุาไม ้มีแผนการปรับลดระยะเวลาคูม่ือ
ส าหรับประชาชน จ านวน 15 คู่มือ ดังนี ้
1. การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. การออกหนังสือรับรองผลิตภณัฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณียื่นค าขอในส่วนภูมิภาค) 
3. การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร (กรณียื่นค าขอในเขต
กรุงเทพมหานคร) 
4. การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร (กรณียื่นค าขอในส่วน
ภูมิภาค) 
5. การออกหนังสือรับรองผลิตภณัฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณียื่นค าขอในเขตกรุงเทพมหานคร) 
6. การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุาตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติ ปุาไม้ 
พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (ส่วนภูมิภาค) 
7. การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการภายในเขตปุาสงวน
แห่งชาติ (ตามมาตรา 17) 
8. การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
9. การอนุญาตค้าของปุาหวงห้ามในเขตกรุงเทพมหานคร 
10. การอนุญาตท าไม้หวงห้ามท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดนิท่ีไม่ใช่ปุา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
11. การขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ในเขตกรงุเทพมหานคร 
12. การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่
ในสภาพเป็นเครื่องใช้ฯ เคลื่อนยา้ยออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรงุเทพมหานคร (กรณียงั
ไม่ได้รื้อถอน) 
13. การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
14. การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯ ท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่
ในสภาพเป็นเครื่องใช้ฯ เคลื่อนยา้ยออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรงุเทพมหานคร (กรณีท า
การรือ้ถอนแล้ว)  
15. การอนุญาตท าไม้หวงห้ามท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีไม่ใช่ปุาในส่วนภูมิภาค 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
- ส านักการอนุญาต 
- ส านักเศรษฐกิจการปุาไม้ 
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 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. แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 
 
2. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและการ
ให้บริการประชาชน และการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3. พัฒนางานวนวัฒนวิจัย การขยายผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน 
 
 

 
 
 
 
1. ส านักกฎหมาย 
 
2. ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
 
 
 
3. ส านักส่งเสริมการปลูกปุา 
และส านักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร ่

 

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้โดยการมีส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ 

 ปูองกันรักษาปุา 

 จัดการที่ดินปุาไม ้

 ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ 

 ส่งเสริมการปลูกปุาในเชิงเศรษฐกิจ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรปุาไม้ในรูปแบบปุาชุมชน ปุาในเมือง วนเกษตร และอ่ืนๆ 

 พัฒนาการอนุญาต 

 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้ รวมถึงการ
ก าหนดมาตรฐานและการรับรอง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ให้สมบูรณ์ มีความหลากหลาย ให้สอดคล้องกับแนวทางอนุรักษ์ 

 ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ 
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ตัวชี้วัด  ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม ้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพ้ืนท่ีปุาไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
1.1.2 พ้ืนท่ีปุาไม้ที่ทวงคืนได้ (เขา้ครอบครอง) 
 

  
 ส่วนจัดการทีด่ินปุาไม ้
 ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

1.2  ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลปา่ไม้ (One Map) 
 

 ส่วนจัดการทีด่ินปุาไม ้

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    
2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความยั่งยืน 
    (1) โครงการครูปุาไม้ด้านการฟื้นฟูปุา : 9 โรงเรียน 
    (2) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 3,500 ไร่ 
    (3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการปุาชุมชนและกฎหมายปุา
ชุมชน : 200 คน 
    (4) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล)  : 
จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ จ านวน 40 ชุมชน 
 

  
 ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 
 ส่วนจัดการทดีินปุาไม ้
 ส่วนจัดการปาุชุมชน 
 
 ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 

2.2 ..........................................................  
องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

3.1 ...................................................................  
  
องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1 ........................................................  
องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ส่วนอ านวยการ 
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(8) 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร ่กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร่างตัวชี้วัด 
องค์ประกอบ
การประเมิน 

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

 
ส่วนจดัการทีด่นิป่าไม้ 

 
ส่วนจดัการป่าชุมชน 

 
ส่วนป้องกนัรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 

 
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

ส่วนโครงการ
พระราชด ารแิละ

กิจการพิเศษ 

 
ศูนย์ป่าไม้แพร ่

 
ศูนย์ป่าไมน้่าน 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นท่ีปุาไม้ของประเทศ          

      1.1.1 จ านวนพื้นท่ีปุาไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) Functional Base o        

      1.1.2 จ านวนพื้นท่ีปุาไม้ท่ีทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) Functional Base    O     

1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินและ
ฐานข้อมูล 
      ปุาไม้ (One Map) 

Functional Base  O       

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการปุาไม้ 
      เพื่อความยั่งยืน 

Agenda Base         

       (1) โครงการครูปุาไม้ด้านการฟื้นฟูปุา      O    

       (2) การจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล   O       

       (3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหาร
จัดการ  ปุาชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน 

   O      

       (4) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน  
(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 

     O    

5.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม Potential Base         
  O S S S S S S S 
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(9) 
 

 
 

 
 
 

 

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

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ปูองกันรักษาพื้นที่ปุา 
ที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
2. ฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกิจปาุไม้
และปุาเศรษฐกิจจากปุา
ปลูก และการส่งเสรมิ
ชุมชนในเมือง/ชุมชน
ชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว 

 แผนฯ 12 1.  ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้ของ
ประเทศ 

1.1 จ านวนพื้นที่ปุาไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
จังหวัดแพร่ - น่าน 

 
 

7.255 
ล้านไร ่

 
 

7.262 
ล้านไร ่

 
 

7.265 
ล้านไร ่

 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากพ้ืนท่ีปุาไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมปุาไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ 
  นิยามพื้นท่ีปุาไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ปุาไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุม

เป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นท่ีปุาไม้ โดยไม่รวมถึงสวน 
ยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กรมป่าไม้ 
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(10) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมลูสภาพพ้ืนท่ีปุาไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ปุาไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มกีารสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพื้นที่  
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ปุาไม ้

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมปุาไม้จะประกาศผลในเดือนมนีาคม 2562 
 เปูาหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพ้ืนท่ีปุาไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ปุาเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ปุาเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ปุาชายเลนเพิม่

จาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนท่ีปลูกและฟื้นฟูปุาต้นน้ าเพิ่มขึ้น 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

7,187,934.46 ไร ่
(ภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ.2557 - 2558) 

7,260,539.86 ไร ่
พื้นที่ปุา (ภาพถ่ายดาวเทียม ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 

7,333,145.26 ไร ่
(ภาพถ่ายดาวเทียมดีที่สดุ พ.ศ.2559 - 2560) 

 

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

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส่วนอ านวยการ ฝุานสารสนเทศ ส านกัจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 
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(11) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ปูองกันรักษาพื้นที่ปุา 
ที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
2. ฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมธุรกิจปาุไม้
และปุาเศรษฐกิจจากปุา
ปลูก และการส่งเสรมิ
ชุมชนในเมือง/ชุมชน
ชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว 

 แผนฯ 12 1.2 พื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 831.15 
ไร ่

1,898.22 
ไร ่

2,241 
ไร ่

 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีปุาไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนท่ีโดยการด าเนินการ

ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการ

กระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
- มาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ในกรณีที่มีการฝุาฝนืพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุใหม้ีสิง่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดท าลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือท าให้สิ่งน้ันๆ กลับคืนสู่สภาพเดมิ แล้วแต่กรณีถ้าผู้กระท า
ความผิดไม่ปฏิบัตติามหรือถ้าไมรู่ต้ัวผู้กระท าความผิด หรือเพื่อปูองกัน หรือบรรเทาความเสียหายแกอุ่ทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระท าดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่าง
หนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าความผิดมหีน้าท่ีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการเสยีเองนั้น 

- มาตรา 25 พระราชบญัญัติปาุสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดปุาใดเป็นปาุสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรไีด้แต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาปุาสงวน
แห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี ้
(1)  สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากปุาสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตอุันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิด

ตามพระราชบัญญัตินี ้
(2)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบญัญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตปุาสงวนแห่งชาติ  
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(12) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

ภายในเวลาที่ก าหนดให ้
(3)  ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผดิไม่ปฏบิัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ  

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและไดเ้สียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
น าทรัพย์สินท่ียึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เหน็สมควรเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพยส์ินนั้นโดยอนุโลม 

(4)   ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อปูองกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ปาุสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

1,000 ไร ่ 1,050 ไร ่ 1,100 ไร ่

 

เง่ือนไข   วัดผลการด าเนินงานรวม 3 กรม ได้แก่ กรมปาุไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ส่วนปูองกันรักษาและควบคุมไฟปุา ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 3 สาขาแพร ่
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(13) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ปูองกันรักษาพื้นที่ปุาที่
เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
4. แก้ไขปัญหาราษฎรใน
พื้นที่ปุาไม้อย่างเป็นระบบ
และเป็นธรรม 
5. บูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 แผนฯ 12 1. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและ
ฐานข้อมูลปุาไม้ (One Map) 

- - 521  
ระวาง 

 

ค าอธิบาย   การตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรบัปรุงแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) เพื่อเตรยีมก าหนดเป็น
กฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม พรบ.ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้  

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดปุาอื่นใดเป็นปุาสงวนแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพปุาไม้ ของปุาหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระท าไดโ้ดยออกกฎกระทรวง 
ซึ่งต้องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตปุาทีก่ าหนดเป็นปุาสงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนปุาสงวนแห่งชาติปุาใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ 
เพิกถอนบางส่วนให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตที่เปลีย่นแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

 พิจารณาความส าเรจ็การตรวจสอบแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติและพืน้ท่ีในความรับผดิชอบของกรมปุาไม้ตามกฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนท่ี 
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดนิของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดยีวกนัท้ังประเทศและไดร้ับการจัดเก็บในระบบ 
ภูมิสารสนเทศ โดยด าเนินการในพื้นที่แนวเขตปุาสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ปุา รวม 10,000 ระวาง และการยกร่างกฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาติพร้อมแผนท่ีแนบท้าย 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

380 ระวาง 462 ระวาง 543 ระวาง 

 

เง่ือนไข  - 
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(14) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด:  ส่วนจัดการทีด่ินปุาไม้ ส านักจดัการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร ่
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(15) 
 

องค์ประกอบที่ 2  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)    
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 ตัวช้ีวัด Agenda ที่รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีก าหนด  

1.  ระดับความส าเร็จในการปฏริูปการบริหารจัดการปุาไม้
เพื่อความยั่งยืน 

- - 
 

- 
 

 

ค าอธิบาย   การปฏิรปูการบริหารจดัการปาุไมเ้พื่อความยั่งยืน หมายถึง การจัดการปุาไม้เพื่อการอนุรักษ์ การจัดการปุาไมเ้พื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการจัดการปุาไม้เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยผลผลิต ดังนี้ 
1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
- ครูปุาไม้ด้านการฟื้นฟูปุา  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจติส านึกเยาวชนด้านการฟื้นฟูปุาและการอนุรักษ์ทรัพยากรปุา

ไม้โดยมเีปูาหมายจ านวนโรงเรียนจ านวน 9 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี 
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตรจ์ัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปอูงกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 2 โรงเรียน 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่รายภาค (ด้านการจดัการน้ าและสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน)  
     จ านวน 7 โรงเรียน  

2. การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
- รัฐบาลมีนโยบายส าคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยคณะกรรมการนโยบายทีด่ินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวดั (คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหส้ิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้
กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสง่เสริมการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึง่ตนเองได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน โดยการด าเนินงานจดัหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 

- พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ หมายถึง ปุาสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเปูาหมายตามแผนปฏบิัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรทีด่ิน
และปุาไม้ในบรเิวณพื้นที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมลูน าไปสู่การจัดทีด่ินตามนโยบายของรัฐบาล  

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

1. ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท้องที่ ส่งพื้นที่เปูาหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
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(16) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

2. กรมปุาไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพื้นที่เปูาหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนที่เปูาหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นที่ที่จะด าเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม

(ถ้ามี) 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ด าเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 
 

      3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
- ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส าคญัในการเร่งรัดขยายการจดัตั้งปุาชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยด าเนินการส่งเสริมให้ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ    ปุาชุมชน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระส าคัญ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยปุาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้มสี่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดลุและยั่งยืน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ส่งผลให้ทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบรูณแ์ละยั่งยืน 

- ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน์) เห็นความส าคญัของการด าเนินการดังกลา่ว จึงมีนโยบายให้ กรม
ปุาไม้ เร่งด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคญัของการบริหารจัดการ
ปุาชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน เพื่อการบริหารจัดการปุาชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและเกิดความยั่งยืนตลอดไป  

- เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักจดัการปุาชุมชน 
จึงก าหนดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บรรจุหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการปุาชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม 
ประชุมสมัมนา ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของส านักจัดการปุาชุมชนเพื่อเป็นการสรา้งความรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว 
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(17) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

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

สิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมม้ีค่าที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อ
วันท่ี 18 กันยายน 2561 ลงมตวิ่า 
1)  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2)  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มี

ความพร้อมและมีศักยภาพให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีปุาไม้ในภาพรวมของประเทศและเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึง
การปลูกปุาในพ้ืนท่ีเขาหัวโล้นและพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

- สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคดัเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธ์ุดีให้กับชุมชนที่มีศักยภาพและมีความต้องการที่จะ
ด าเนินการเพาะช ากล้าไมด้้วยตนเอง เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมม้ีค่า โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1.  ส ารวจชุมชนที่มีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
2.  คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธุ์ดีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาเมล็ดไม้มีค่าสายพันธุ์ดีแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและ

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จากส านักวิจัยและพัฒนาปุาไม้ให้การสนับสนุน/จ าหน่ายให้ชุมชนที่สนใจในราคาทุน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการปลูกว่า
ต้นไม้ที่ปลูกเป็นสายพันธ์ุที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่สนับสนุนนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธุ์ใด 

3.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธ์ุ โดยการเพาะเมล็ด การปักช า หรืออื่น ๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็น
ที่ปรึกษาให้ความรู้ในการขยายพันธ์ุไม้แต่ละชนิด 

 โดยการประเมินความส าเร็จ ท้ัง 4 โครงการ จะประเมินผลจากผลผลิต และค่าเปูาหมายดังนี ้
1. โครงการครูปุาไม้ด้านการฟื้นฟูปุา : 9 โรงเรยีน 
2. การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 3,500 ไร ่
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ดา้นการบริหารจัดการปุาชุมชนและกฎหมายปุาชุมชน : 200 คน 
4. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดสี าหรับชุมชน(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ เพื่อเป็นการสนบัสนุนการขับเคลื่อน

โครงการชุมชนไม้มีค่า จ านวน 40 ชุมชน 
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(18) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

ด าเนินการตามผลผลิตได้ 
ร้อยละ 70 

ด าเนินการตามผลผลิตได้  
ร้อยละ 85 

ด าเนินการตามผลผลิตได้  
ร้อยละ 100 

 
เง่ือนไข  ผลผลติที่ 2. โครงการครปูุาไม้ด้านการฟื้นฟูปุา 

 โรงเรียนเปูาหมาย ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาทีต่ั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่เคยเกิดเขาหัวโล้น ภัยพิบัติ ดินถล่มและน้ าปุาไหลหลากอย่างรุนแรง และอยู่ในเขตพื้นท่ีที่มี
โอกาสเกดิภัยพิบัตดิินถลม่และน้ าปุาไหลหลากสูง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส่วนส่งเสริมการปลูกปาุ ส านักจดัการทรัพยากรปาุไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 
ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้ส านักจัดการทรัพยากรปาุไม้ที่ 3 สาขาแพร ่
ส่วนจัดการปุาชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร ่
ส่วนส่งเสริมการปลูกปาุ ส านักจดัการทรัพยากรปาุไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 
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(19) 
 

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

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

  
ไม่ประเมินองค์ประกอบน้ี - - - 

 

 

 
องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

  
ไม่ประเมินองค์ประกอบน้ี - - - 

 

 

 
องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

  5.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 100 100 100 
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(20) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

ค าอธิบาย:  การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารเงินคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 การใช้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเก่ียวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี 
(รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแล้วมาเป็นฐานในการ
ค านวณ 

เกณฑ์การประเมิน:  
 
 
 
 
 
 
 
 
สูตรการค านวณ                   
 
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมร้อยละ 56.29 

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมร้อยละ 78.29 

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ร้อยละ 100 

 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่่วนราชการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตลุาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 
 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการไดร้ับ 

X 100 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กรมป่าไม้                                                                                                                                   

(21) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

   ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อข้อมูลสถิต ิ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส่วนอ านวยการ ส านกัจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร ่

 

http://www.cgd.go.th/

