
 

รายงานการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้  
1 

 

 

 



สารบัญ 

 

หน้า 

สารบัญตาราง 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร -๑- 

บทที่ ๑  บทน า  1 

 ๑.๑ หลักการและเหตุผล 1 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 2 

 ๑.๓ กรอบแนวคิดในการตดิตามและประเมินผล 2 

 ๑.4 ขอบเขตการตดิตามและประเมินผล 7 

 ๑.๕ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 7 

 ๑.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10 

บทที่ ๒  ทฤษฎี แนวคดิ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลพื้นฐานส าคัญที่ใช้ประกอบ  11 

 การวเิคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

๒.๑ ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 11 

๒.๒ ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ 12 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมนิผล 1๔ 

๒.๔ นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 1๔ 

๒.๕ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1๗ 

๒.๖ ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) 2๐ 

๒.๗ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 2๑ 

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) 

๒.๘ แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี  2๑ 

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕7๙) 

๒.๙  ยุทธศาสตรก์รมป่าไม้ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕7๙) 2๒ 

  



สารบัญ (ตอ่) 

 

หน้า 

บทที่ ๓  การติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ  25 

 พ.ศ. ๒562 

 ๓.1  กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ๒8 

 ๓.๒  กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ 31 

 ๓.3  กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 32 

๓.4  กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ 34 

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.5 กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒5 พระราชบัญญัติ 35

  ป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๙๐๗ และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก 

3.6  กิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) 35 

๓.7  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม  36 

 และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ 

๓.8 กิจกรรมจัดระเบียบที่ดนิท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 38 

๓.9 กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ 41 

ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

๓.10 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 43 

๓.11 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 44 

3.12 กิจกรรมโครงการพื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 47 

  



สารบัญ (ตอ่) 

 

หน้า 

บทที่ ๔  การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 51 

 4.1 วิธีการและขั้นตอนการประเมินผล 51 

  4.1.1 การประเมนิผลผลติ (Output Evaluation) 51 

  4.1.2 การประเมนิผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 51 

  ๔.๑.๓  การประเมนิผลภาพรวมจากผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 51 

 ๔.๒  ตัวชีว้ัดและเกณฑก์ารประเมินผล 51 

  4.2.1  ตัวชีว้ัด (Key Performance Indicator : KPI) 51 

  ๔.๒.๒  เกณฑก์ารประเมินผล 52 

 ๔.๓  ผลการวิเคราะหข์้อมูล 55 

  ๔.๓.1  การประเมนิระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในภาพรวม  55 

  ๔.๓.๒  การประเมนิผลลัพธ์ จ าแนกรายตัวชีว้ัดส าคัญของกรมป่าไม้ 66 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ๔.๓.๓  การประเมนิผลผลติ จ าแนกรายโครงการ/กิจกรรมตามตัวชีว้ัดส าคัญ 76 

     ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

บทที่ 5   ปญัหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 107 

 ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 5.1  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 107 

  5.1.1 ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน 107 

     ในส่วนกลาง 

  5.1.2 ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน 121 

     ในส่วนภูมภิาค  

 5.๒  ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกรมป่าไม้ 137 

บรรณานุกรม     139 

ภาคผนวก     i 

  - ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 327/๒๕๖2 ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖2 ii 

  - ประมวลภาพการตดิตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ iv 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

 



สารบัญตาราง 

 

หน้า 

ตารางที่ ๑.๕ แสดงแผนการปฏิบัติงานจ าแนกรายขั้นตอนการด าเนินงาน 8 

 ตามแผนการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 3.1.1 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจดัสรรและผลการเบิกจ่าย ๒8 

 ของกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

ตารางที่ ๓.๒.1  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 31

 ของกิจกรรมจัดตัง้ชุดปฏิบัติการป่าไม้ 

ตารางที่ ๓.3.1  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 32 

 ของกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 

ตารางที่ ๓.4.1  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 34

 ของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ ๓.5.1  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 35 

 ของกิจกรรมปลูกป่าในพืน้ที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕  

 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก 

ตารางที่ ๓.6.1  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 35 

 ของกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) 

ตารางที่ ๓.7.๑  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 36

 ของกิจกรรมโครงการสง่เสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม  

 และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ 

ตารางที่ ๓.8.1  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 38 

 ของกิจกรรมจัดระเบียบที่ดนิท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ตารางที่ 3.9.1  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 41 

 ของกิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดิน  

 และแผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

ตารางที่ 3.10.1 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 43 

 ของกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

 

 



สารบัญตาราง (ตอ่) 

  

  หน้า 

ตารางที่ ๓.11.๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 44 

 ของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ตารางที่ ๓.12.1 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 47 

 ของกิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 

ตารางที่ ๔.2.1 แสดงเกณฑ์การประเมินผลผลติในมิตปิริมาณ 52 

ตารางที่ ๔.2.2 แสดงเกณฑ์การประเมินผลผลติในมิตคิุณภาพ 52 

ตารางที่ ๔.2.3 แสดงเกณฑ์การประเมินผลผลติในมิตเิวลา 53 

ตารางที่ ๔.2.4 แสดงเกณฑ์การประเมินผลผลติในมิตติ้นทุน 53 

ตารางที่ ๔.2.5 แสดงเกณฑ์การประเมินผลในระดับผลลัพธ์ 54 

ตารางที่ ๔.๓.๑ แสดงผลการประเมินระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 55 

 ในภาพรวมของตัวที่วัดที่ ๑ 

ตารางที่ ๔.๓.๒ แสดงผลการประเมินระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 56 

 ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที่ ๒ 

ตารางที่ ๔.๓.๓ แสดงผลการประเมินระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 57 

 ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที ่๓ 

ตารางที่ ๔.๓.๔ แสดงผลการประเมินระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 57 

 ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที ่๔ 

ตารางที่ ๔.๓.5 แสดงผลการประเมินระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 58 

 ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที ่5 

ตารางที่ ๔.๓.๖  แสดงผลการประเมินระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 59 

 ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที ่6  

ตารางที่ ๔.๓.7 แสดงผลการประเมินระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน ๕9 

ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที ่7 

ตารางที่ ๔.๓.8  แสดงผลการประเมินระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 60 

 ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที ่8 

ตารางที่ ๔.๓.๙  แสดงผลการประเมินระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 61 

ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที ่9 

 

 



สารบัญตาราง (ตอ่) 

  

  หน้า 

ตารางที่ ๔.๓.๑๐ แสดงผลการประเมนิระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 62 

 ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที ่๑๐ 

ตารางที่ ๔.๓.๑1 แสดงผลการประเมนิระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 62 

 ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที่ ๑1 

ตารางที่ ๔.๓.๑2 แสดงผลการประเมนิระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 63 

 ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที่ ๑2 

ตารางที่ ๔.๓.๑3 แสดงผลการประเมนิระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 64 

 ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที่ ๑3 

ตารางที่ ๔.๓.๑4 แสดงผลการประเมนิระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 64 

 ในภาพรวมของตัวชีว้ัดที่ ๑4 

ตารางที่ ๔.๓.๑5  แสดงการวัดผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ 66 

 ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖2 

ตารางที่ ๔.๓.๑6 แสดงข้อมูลผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ในระดับผลผลิต 75

 จ าแนกรายโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒562 

ตารางที่ ๔.๓.๑7 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมป้องกันและปราบปราม 80 

 การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

ตารางที่ ๔.๓.๑8 แสดงคะแนนการประเมินผลผลิตของกิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ 82 
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การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รับทราบระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขจากการด าเนินงาน

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 พร้อมทั้งเพื่อน าข้อมูลการวิเคราะห์ผลส าเร็จ/

ผลสัมฤทธิ์ จากการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มาใช้ในการเสนอแนะ

แนวทางเพื่อใช้พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของกรมป่าไม ้ในปีงบประมาณต่อๆ ไป 

รายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหารวม ๕ บท โดยบทที่ ๑ เป็นบทน า บทที่ ๒ เป็นทฤษฎี 

แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลพืน้ฐานส าคัญที่ผู้ประเมินผลใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผล

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 บทที่ ๓ เป็นการติดตามผลการ

ด าเนินงานของกรมป่าไม้  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 บทที่  ๔  เป็นการประเมินผล 

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 และบทที่ ๕ แสดงปัญหาอุปสรรค พร้อม

แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณตามตัวชีว้ัดส าคัญของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

การด าเนินการจัดท ารายงานนี้ ผูป้ระเมินผลขอขอบพระคุณ ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจา้หน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ที่ให้ความอนุเคราะห์ประสานงาน 

การส ารวจข้อมูล รวมทั้งให้มุมมองและข้อชีแ้นะ และขอขอบคุณบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ที่ให้ความอนุเคราะหแ์ละความรว่มมอืที่ดยีิ่ง ผูป้ระเมินผลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ท้ายนี้ ผู้ประเมินผลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การติดตามและประเมินผลที่แสดงในรายงานฉบับนี้ 

จะน ามาซึ่งการพัฒนาและต่อยอดการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ให้สามารถแสดงผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ 

ยิ่งขึ้นได้ในปีตอ่ๆ ไป 

 

 

ส่วนตดิตามและประเมินผล 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานนี้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล โดยผู้ประเมินผลใช้การวิเคราะห์แยกแยะ 

เนื้อหาสาระ (Content Analysis) ทั้งนี้ ผู้ประเมินผลได้แยกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น ๒ รูปแบบ 

ได้แก่  ๑) การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลติดตามผลการด าเนินงานลากโครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยก าหนดการติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามก าหนดการ

แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

เพื่อติดตามผลการด าเนินงานระหว่าง การน าโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติ และ  ๒) การเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นเจ้าของ โครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย เมื่อสินสุดการด าเนินงาน 

(Post or End for Project Evaluation) 

จากการประเมินระดับผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ  1.๙๖   คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 1.51-2.25 คะแนน 

แสดงถึงผลการประเมินระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในภาพรวมของกรมป่าไม้  อยู่ใน

ระดับดี ทั้งนี ้ผู้ประเมินผลได้ด าเนินการตดิตามและประเมินผล โดยแบ่งการประเมินระดับผลส าเร็จของ

การด าเนินงานออกเป็น ๓ ส่วน เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 

บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นสามารถด าเนินการแก้ไขได้หรือไม่ 

อย่างไร ได้แก่ 

ส่วนที่ ๑ เป็นการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดส าคัญที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม มอบกรมป่าไม้ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ จ านวน 11 ตัวชี้วัด ของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (Function) รวมทั้งสิ้น 

14 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  

 ๑. ตัวชีว้ัดที่ ๑ : พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติและพืน้ที่อื่นๆ ตามกฎหมายได้รับการรักษา 39.78 ล้านไร ่

ประกอบด้วย ๑ โครงการ/ กิจกรรม คือ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้

จ านวน 39.78 ล้านไร่  

 ๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ทวงคืนได้ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วย 2 โครงการ/

กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ จ านวน 9๐,๐๐๐ ไร่  และกิจกรรมชุดปฏิบัติการ

เฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า 10,000 ไร่ 
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๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 51,750 ไร่ ประกอบด้วย 6 โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรม

โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  (ปลูกไม้ใช้สอย) จ านวน 1,500 ไร่ กิจกรรม

โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 10,000 ไร่  กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการพื้นฟูป่าตามมาตรา ๒5 พระราชบัญญัติป่า

สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก จ านวน ๑๐,๐๐๐ ไร่  กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้

เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) จ านวน 100 ไร่  กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อ

สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) จ านวน 150 ไร่ กิจกรรมโครงการ

ฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 30,000 ไร่ 

 ๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ที่เอกสารสิทธิ์ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วย 

๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ระยะที่ ๒ จ านวน ๑๐,๐๐๐ ไร่  

 5. ตัวชี้วัดที่ 5 : จ านวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท ากิน

ให้ชุมชน จ านวน 200,000 ไร่ ประกอบด้วย ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดิน

ท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 200,000 ไร่  

 6. ตัวชี้วัดที่ 6 : จ านวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการส ารวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดิน 

จ านวน 215,031 ไร่ ประกอบด้วย ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

เพื่อจัดท าขอ้มูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร จ านวน 215,031 ไร่ 

 7. ตัวชี้วัดที่ 7 : จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน

และควบคุมไฟป่า ๑5๐ เครือข่าย ประกอบด้วย ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม

หมอกควัน จ านวน ๑5๐ เครือขา่ย  

 8. ตัวชี้วัดที่ 8 : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน 

จ านวน 2,482 ไร่ ประกอบด้วย ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

จ านวน 2,482 ไร่  

 9. ตัวชี้วัดที่ 9 : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประกอบด้วย 

6 โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการพื้นฟูป่าตาม

มาตรา ๒5 พระราชบัญญัติป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 10. ตัวชีว้ัดที่ 10 : เครอืข่ายความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝา้ระวัง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80ประกอบด้วย 1 โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

 11. ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้

ตามเป้าหมายที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประกอบด้วย 1 โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรม

ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

 การประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ ๑ จ านวน 11 ตัวชี้วัด ผู้ประเมินผลได้สรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  ๑) กลุ่มที่มีผลการ

ประเมินในระดับดีมาก (ช่วงคะแนน 2.26-3.00) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๑, 7, 10 และ 13 ซึ่งได้

ค่าคะแนน 2.38, 2.50, 2.56 และ 2.37 ตามล าดับ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 

๔ มิติ คือ มิติปริมาณ มิติคุณภาพ มิติเวลา และมิติต้นทุน  ๒) กลุ่มที่มิผลการประเมินในระดับดี 

(ช่วงคะแนน 1.51-2.25) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 และ 11 ซึ่งได้ค่าคะแนน 

1.94, 1.78, 2.13, 1.83, 2.00, 2.12, 1.58 และ 2.12 ตามล าดับ และ (3) กลุ่มที่มีผล

การประเมินในระดับพอใช้ (ช่วงคะแนน 0.67-1.50) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 12  และ 14 ซึ่งได้ค่า

คะแนน 1.13 และ 1.00 ตามล าดับ  

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินผลด าเนินการจัดกลุ่มแล้วสุ่มโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นตัวแทนในการ   

วัดผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ จากการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ของแผนบูรณาการ (Agenda) ให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๖๒ จ านวน 3 ตัวชีว้ัด จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  

 ๑๒. ตัวชี้วัดที่ 12 : ตัวชี้วัดที่ 12 พัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

จ านวน 2 ระบบ ประกอบด้วย ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ

การส่งออกไม ้จ านวน 2 ระบบ 

 ๑๓. ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมน าไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 50 

ประกอบด้วย 3 โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน ร้อยละ 50 กิจกรรมวิจัยประยุกต์ ร้อยละ 50 

กิจกรรมจัดการความรู ้การวิจัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อยละ 50 

 ๑๔ ตัวชี้วัดที่ 14 : จ านวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู จ านวน 30,000 ไร่ ประกอบด้วย  

1 โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

ส่วนที่ 2 จ านวน 3 ตัวชี้วัด ผู้ประเมินผลได้สรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มที่

ม ีผลการประเม ิน ในระดับดีมาก (ช่วงคะแนน 2.26 - 3.00) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่  13 

ซึ่งได้ค่าคะแนน 2.3๗ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้ ง ๔ มิติ  คือ มิติปริมาณ 
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มิติคุณภาพ มิติเวลา และมิติต้นทุน และ (๒) กลุ่มที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ (ช่วงคะแนน 

0.76-1.50) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 12 และ ๑4 ซึ่งได้ค่าคะแนน 1.๑๓ และ 1.00 ตามล าดับ  
 

การน านโยบายไปปฏิบัติของผู้บริหารระดับส านักและผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 

พบปัญหาอุปสรรคหลายประการ ซึ่งมีความแตกต่างกันในโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมสิารสนเทศ อาทิ ปัญหาดา้นความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน  

ปัญหาด้านการด าเนินงานและบุคลากร ปัญหาด้านความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการ

จัดซื้อ-จัดจ้างของบางโครงการไม่ชัดเจน บุคลากรไม่เพียงพอและขาดผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ

ด้านต่างๆ  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอโดยเฉพาะงบด าเนินงาน ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และเทคโนโลยี ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ การท างานแบบบูรณาการกับ

หน่วยงานอื่นอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการ ความไม่ชัดเจนและความไม่ต่อเนื่องของ

นโยบายงบประมาณที่ได้รับ เป็นต้น ทั้งนี้ หลายปัญหาที่เกิดขึน้ เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในระดับนโยบาย

โดยผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารของกรมป่าไม้ในส่วนกลาง ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหลา่นั้นได้ 

ภายหลังจากการน านโยบายไปปฏิบัติของผู้บริหารระดับส านักและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรไว้หลายประเด็น อาทิ เจ้าหน้าที่

ควรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดสรรอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับภารกิจ

ของกรมป่าไม้ (หน่วยงานตั้งใหม่) สอดคล้องกับโครงสร้างและปริมาณงาน ให้มีการจัดสรรงบประมาณ

อย่างเพียงพอรองรับกับภารกิจและการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ การก าหนดนโยบายและแนวทางในการ

ปรับอัตราก าลังทดแทนบุคลากรที่จะต้องเกษียณอายุราชการจ านวนมากในปีถัดไป การฝึกอบรมพัฒนา

บุคลากรให้มีทักษะและความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ที่จ าเป็นและต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communication)  

ความล่าช้าในการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 
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ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑ 

 

บทท่ี 1 

บทน า 

 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผล เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้ทราบว่า โครงการ/กิจกรรม 

ที่ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตอ้งการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรอืไม่ ผลจาก

การติดตามและประเมินผล จะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ช่วยใหก้ารบริหารแผนงานและโครงการ/กิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ การบริหารแผนงานและโครงการ/กิจกรรม ต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (3) ที่ก าหนดว่า “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับ

มาตรฐาน ก.พ.ร. ก าหนด” และหมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งได้กล่าวถึงการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการไว้ว่า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการ

วัดผลการปฏิบัติราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงานในภาพรวม

และงานแต่ละด้าน รวมทั้งสามารถน าไปใช้ก ากับตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เป็นไป

อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้จัดท า

คู่มือการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เกณฑ์ระบบราชการ 4.0 โดยส านักงาน ก.พ.ร. (Public Sector 

Management Quality Award : PMQA  4.0 ) ขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะท าให้ผูบ้ริหารของสว่นราชการนั้น ๆ ได้รับทราบว่า ส่วนราชการ

ของตนยังมีความบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถก าหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดท า

แผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เกณฑ์

ระบบราชการ 4.0 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีการติดตามผลของการ

บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่าง

ทันท่วงที นอกจากนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานยังก าหนดให้มีการรายงานการ

ก ากับติดตามการด าเนินงานอีกด้วย  

กรมป่าไม้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยก าหนดให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ มีภารกิจหลัก

ในการเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าและรวบรวมปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายของกรมป่าไม้ ประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ จัดท ารายงานผลการติดตาม



๒ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเสนออธิบดีกรมป่าไม้

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการด าเนนิงานให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 บรรลุเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดส าคัญ     

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องกรมป่าไม้ ดังนั้น การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามผลผลิต

โครงการ/กิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

พิจารณาแล้ว เห็นควรใหด้ าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมเฉพาะที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยส านักแผนงานและสารสนเทศ ได้ใช้ข้อมูลดังนี้ 

(๑) แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

(๒) ผลจากรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และ (๓) เอกสารรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาก าหนดแผนฯ เพื่อทบทวนน าไปสู่การ

ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้  

ของส านักแผนงานและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 และใช้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบการพิจารณาวางแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณต่อ  ๆไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๑.๒.๑  เพื่อก ากับติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 

๑.๒.๒  เพื่อให้ทราบระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข  

จากการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๒.๓  เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์  จากการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้ในการเสนอแนะแนวทางเพื่อใช้พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน

ของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณต่อๆ ไป 
 

๑.๓ กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  

 ๑.๓.๑  การตดิตาม (Monitoring) 

  เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เป็นไปตาม 

แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ส านักแผนงานและสารสนเทศ จงึก าหนดแนวทางการ

ติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการด าเนินงาน (Ongoing 

Monitoring) โดยก าหนดแนวทางการติดตามให้สอดคล้องกับภารกิจของส านักแผนงานและสารสนเทศ 

ทั้งนี้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดส าคัญของกรมป่าไม้ 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๓ 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย  

  (๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  

  (๒) กิจกรรมจัดตัง้ชุดปฏิบัติการป่าไม้ 

(3) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 

  (4) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  (5) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒5 พระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก 

(6) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) 

(7) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ 

(8) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

(9) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่

ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

  (10) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

  (11) กิจกรรมส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน 

  (12) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ ได้จัดกลุ่มพื้นที่ส าหรับการติดตามความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ออกเป็น 7 ภาค ได้แก่ ภาคเหนอืตอนบน 

ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง  

ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งนี้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ จะด าเนินการสุ่มพื้นที่ติดตามอย่างน้อย

ภาคละ 1 ครัง้ รวมอย่างนอ้ย 7 ครั้ง  

 ๑.๓.๒  การประเมนิผล (Evaluation) 

  เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

เกิดผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ส านักแผนงานและสารสนเทศ จึงด าเนินการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด

การด าเนินงาน (Post or End for Project Evaluation)  เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ว่าเป็นไปตาม

แผนที่วางไว้หรือไม่ บรรลุตามเป้าหมายเพียงใด และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นสามารถด าเนินการแก้ไข

ได้หรอืไม่ อย่างไร โดยแบ่งการประเมนิระดับผลส าเร็จของการด าเนนิงานออกเป็น 2 สว่น ดังนี้ 



๔ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

  ส่วนที่ 1 การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดส าคัญตามยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณ (Function) ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบกรมป่าไม้

ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ จ านวน 

11 ตัวชี้วัด โดยส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ทั้งในระดับ

ผลผลิตและผลลัพธ์ ประกอบด้วย 

  ตัวชี้วัดที่ 1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายได้รับการรักษา 

39.78 ล้านไร่ 

1)  กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้

จ านวน 39.78 ล้านไร่  

  ตัวชี้วัดที่ ๒ พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ทวงคืนได้ ๑0๐,๐๐๐ ไร่ 

2) กิจกรรมจัดตัง้ชุดปฏิบัติการป่าไม้ จ านวน 9๐,๐๐๐ ไร่  

3) กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผนืป่า จ านวน 10,000 ไร่  

  ตัวชี้วัดที่ ๓ พืน้ที่ป่าไม้เพิ่มขึน้ 51,750ไร่ 

4) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(ปลูกไม้ใช้สอย) จ านวน ๑,5๐๐ไร่     

5) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 10,000 ไร่  

๖) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการพื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก จ านวน ๑๐,๐๐๐ไร่  

7) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง 

(ปลูกป่าทั่วไป) จ านวน 100 ไร่  

8) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา

พืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) จ านวน 150 ไร่  

๑๘) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

จ านวน 30,000 ไร่  

  ตัวชี้วัดที่ ๔ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ ๑๐,๐๐๐ ไร่ 

๙) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ จ านวน ๑๐,๐๐๐ ไร่  

  ตัวชี้วัดที่ ๕ จ านวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดที่ดิน

ท ากินให้ชุมชน 200,000 ไร่ 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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1๐) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่   

ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 200,000 ไร่  

  ตัวชี้วัดที่ ๖ จ านวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการส ารวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดท า

ข้อมูลที่ดิน จ านวน 200,000 ไร่ 

1๑) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูล

ที่ดนิและแผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร จ านวน 200,000 ไร่  

ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 150 เครือขา่ย 

1๒) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน จ านวน 150 เครอืข่าย  

ตัวชี้วัดที่ 8 ราษฎรในป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการ  

ป่าชุมชน 2,482 หมูบ่้าน 

1๓) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จ านวน  2,282 หมู่บ้าน 

ตัวชี้วัดที่ 9 พืน้ที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  

๔) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(ปลูกไม้ใช้สอย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

๕) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

๖) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒5 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  

๗) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง 

(ปลูกป่าทั่วไป) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  

๘) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา

พืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป)  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  

๑๘) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80     

ตัวชี้วัดที่ 10 เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการ 

เฝา้ระวัง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  

๑๒) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา 

พัฒนาป่าไม้ ตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 80  

๑๓) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ร้อยละ 80  
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 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการ (Agenda) โดยส านัก

แผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการจัดกลุ่มแล้วสุ่มโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นตัวแทนในการวัดผล

ส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ จากการด าเนินงานของกรมป่าไม้ของแผนบูรณาการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

กรมป่าไม้ เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖2 

จ านวน 3 ตัวชี้วัด ซึ่งส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ทั้งในระดับ

ผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ 

  ตัวชี้วัดที่ 12 พัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 

 2 ระบบ 

14) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการส่งออกไม้ 

จ านวน 2 ระบบ  

  ตัวชี้วัดที่ 13  ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมน าไปประยุกต์ใช้ 

ร้อยละ 50 

15) กิจกรรมวิจัยพืน้ฐาน ร้อยละ 50  

16) กิจกรรมวิจัยประยุกต์ ร้อยละ 50  

17) กิจกรรมจัดการความรู้ การวิจัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนา

ชุมชนและสังคม ร้อยละ 50  

 ตัวชี้วัดที่ 14 จ านวนพืน้ที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู 30,000 ไร่ 

18) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

จ านวน 30,000 ไร่ 

 1.3.2.1 การประเมนิผลผลติ (Output Evaluation) 

  ผลผลิต (Output) เป็นผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งอาจเป็น

ผลผลิต (Product) หรือการใหบ้ริการ (Service) เช่น การด าเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการ

แก่ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่มารับบริการ ซึ่งการประเมินความส าเร็จ / 

ผลสัมฤทธิ์ในส่วนของผลผลติจะวัดความส าเร็จด้านประลิทธิภาพ ประกอบด้วย 

  (๑) มิติปริมาณ เป็นการวัดจากปริมาณผลผลิตที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

เปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตที่ถูกก าหนดเป็นเป้าหมาย 

  (๒) มิติคุณภาพ เป็นการวัดจากจ านวนร้อยละของปริมาณผลผลิตที่ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว เปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตที่ถูกก าหนดเป็นเป้าหมาย 

  (๓) มิติเวลา เป็นการวัดจากเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งผลผลิตเปรียบเทียบกับ 

เวลาที่ถูกก าหนดเป็นเป้าหมาย 
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  (๔) มิติต้นทุน เป็นการวัดจากงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ในการได้มาซึ่งผลผลิต 

เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ถูกก าหนดเป็นเป้าหมาย 

 1.3.2.2 การประเมนิผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 

  ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นการวัดประสิทธิผลของการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการ

ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจ (เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน) ว่ามีความ

สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งด าเนินการตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการ

ให้บริการของหน่วยงานจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ ทั้งนี้ พิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน   

ในระดับผลลัพธ์ (เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน) ประจ าปีกับผลลัพธ์ (เป้าหมายการให้บริการ

ของหน่วยงาน) ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อทราบถึงการบรรลุผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์

ของการด าเนินงาน 
 

๑.๔ ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 

 ด าเนินการติดตามและประเมินผล ตามตัวชี้วัดส าคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 

เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จ านวน 14 

ตัวชี้วัด ๑8/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ ๑.๓.2 
 

๑.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการไว้ จ านวน ๑5 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖1 - ธันวาคม ๒๕๖2 

โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี 
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ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

ตารางท่ี ๑.๕   แสดงแผนการปฏิบัติงานจ าแนกรายขั้นตอนการด าเนนิงานตามแผนการตดิตาม 

 และประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒562 

ขัน้ตอน 

การด าเนนิงาน 

ระยะเวลาด าเนนิการ (ปี พ.ศ.) 

2561 2562 

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

๑. จัดท าแนวทางการคัดเลือก 

และรวบรวมตัวชี้วัดส าคัญ 

ของกรมป่าไม้  เพื่อติดตาม 

ผลการด าเนินงานโดยรวม

ของกรมป่าไม้ 

               

๒ . ป ระส าน รวบ รวม ข้ อ มู ล     

ทุติยภูมิเกี่ยวกับรายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม และข้อมูล 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

               

๓ . จั ด ท า แ ผ น ติ ด ต าม แ ล ะ

ประเมินผลการด าเนินงาน

ขอ งก รม ป่ า ไม้  ป ระจ า ปี

งบประมาณ  พ .ศ. ๒5๖2

เสนออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้

พิจารณาอนุมัติ  

               

๔. จัดท าค าสั่ งมอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ส านักแผนงานและ

สารสนเทศด าเนินการตาม

แ ผ น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลการด าเนินงาน

ขอ งก รม ป่ า ไม้  ป ระจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

               

๕. ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูล

ติดตามผลการด าเนินงาน

จ าก โค ร งก า ร /กิ จ ก ร รม 

เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูล 

ใน ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร

ด าเนินงานของกรมป่ าไม้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 (ก าหนดการติดตาม 

ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น  ให้

ประสาน และสอดคล้องกับ

การตรวจราชการของผู้ตรวจ 

ราชการกรมป่าไม้ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.๒๕๖2)  
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๙ 

 

 

ขัน้ตอน 

การด าเนนิงาน 

ระยะเวลาด าเนนิการ (ปี พ.ศ.) 

2561 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. จัดท ารายงานการติดตาม

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ผ ล ก า ร

ด าเนินงานของกรมป่ าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 

2561-มีนาคม 2562) 

               

7. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจาก

การติดตามและประเมินผล

ก า ร ด า เนิ น ง า น ใน พื้ น ที่

ด าเนินการและข้อมูลทุติยภูมิ

จาก เอกสารและรายงาน

ต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้อง 

               

8. วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  เ พื่ อ

ประเมินผลการด าเนินงาน

ขอ งก รม ป่ า ไม้  ป ระจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

               

9. จัดท ารายงานการติดตาม

แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ด าเนินงานของกรมป่ าไม้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่

เดื อ น ตุ ล า ค ม  2 5 6 1 -

กันยายน 2562 ) พ ร้อม

เสนอแนะแนวทางเพื่ อ ใช้

พัฒนาการด าเนินงานของ

กรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ

ต่อๆ ไป 
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1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๖.๑  ได้รับทราบระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ของการด าเนินงาน ทั้งในระดับผลผลิต 

ระดับผลลัพธ์ และผลส าเร็จจากการด าเนินงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑.๖.๒  ได้รับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขจากการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑.๖.๓  สามารถน าข้อมูลผลการวิเคราะห์จากการติดตามและประเมินผล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาประกอบเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการ

พัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณต่อๆ ไป 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลพื้นฐานส าคัญ 

ท่ีใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของกรมปา่ไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 เนื้อหาในบทที่ ๒ เป็นบทที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลพื้นฐาน

ส าคัญ ที่ผู้ประเมินผลใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ประกอบด้วย 
 

๒.๑ ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 

 ๒.๑.๑ ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

  นโยบายสาธารณะเหมือนกันองค์ความรู้อื่นๆ ของสังคมศาสตร์กล่าวคือองค์ความรู้

เหล่านี้ มักประสบปัญหาว่ามีความขัดแย้งเกี่ยวกับนิยามที่ใช้ในการอธิบาย ทั้งนี้ เป็นเพราะส่วนมาก  

ยังไมไ่ดก้ าหนดค าศัพท์ที่ใช้ได้ทั่วไป โดยในส่วนนี้เป็นค านิยามบางส่วนที่นักวิชาการได้เสนอไว ้ซึ่งส่วนหนึ่ง

ของนยิามมคีวามคล้ายคลึงกัน ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งนักวิชาการแต่ละคนมีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไป 

  Thomas Dye (๑๙๘๑) ได้เสนอว่านโยบายสาธารณะคือสิ่งใดก็ตามที่รัฐบาล เลือกที่จะ

กระท าหรือไม่กระท า ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นค านิยามที่มีความหมายกว้างขวางอย่างมาก ซึ่งอาจกล่าวได้ 

อีกนัยหนึ่งว่ากิจกรรมในหน่วยงานของรัฐทุกอย่างเป็นนโยบายสาธารณะ 

  James E. Anderson (๑๙๙๔) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะไว้ว่า การตัดสินใจ 

ของรัฐบาลอาจแสดงออกถึงความตั้งใจหรอืข้อเสนอของรัฐบาลที่จะกระท าเท่านั้น โดยในความเป็นจริง 

อาจไม่เกิดการกระท าขึน้เลยก็ได้ แต่นโยบายสาธารณะนั้นต้องปรากฏการกระท าที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน 

 ๒.๑.๒  ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 

  นโยบายสาธารณะที่ดีต้องสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของประชาชนเมื่อถูกน าไป

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาค 

หากนโยบายสาธารณะมีลักษณะในทางตรงกันข้าม จะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียโอกาส 

และคุณภาพชีวิตไม่ดี นอกจากความส าคัญดังกล่าวแล้ว นโยบายสาธารณะยังมีบทบาทส าคัญในฐานะ 

ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศของรัฐบาลในด้านต่างๆ ได้แก่ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ,์ ๒๕๕๔) 

  ๑)  เป็นเครื่องมอืส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 

  ๒)  เป็นเครื่องมอืของรัฐบาลในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

  ๓)  เป็นเครื่องมอืของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประชาชน 

  ๔)  เป็นการใชอ้ านาจของรัฐบาลเพื่อจัดสรรค่านิยมทางสังคม 
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  5)  เป็นเครื่องมอืของรัฐบาลในการเสริมสรา้งความเป็นธรรมในสังคม 

  ๖)  เป็นเครื่องมอืของรัฐบาลในการเสริมสรา้งความเสมอภาคในโอกาสแก่ประชาชน 

  7)  เป็นเครื่องมอืของรัฐบาลในการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 

  8)  เป็นเครื่องมอืของรัฐบาลในการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท 

  ๙)  เป็นเครื่องมอืของรัฐบาลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  ๑๐) เป็นเครื่องมอืของรัฐบาลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่านโยบายสาธารณะจะมีความส าคัญอย่างกว้างขวางต่อการ 

พัฒนาประเทศดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว แต่ความส าเร็จของนโยบายสาธารณะขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลาย 

ประการ ได้แก่ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ,์ ๒55๔) 

  ๑)  การมีเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน นโยบายสาธารณะที่จะน าไปสู่ 

ความส าเร็จจะต้องระบุเป้าประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดความคลาดเคลื่อนในการน านโยบาย

ไปปฏิบัติ นโยบายสาธารณะใดก็ตามที่มีเป้าประสงค์ไม่ชัดเจน มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลว

ในการน าไปปฏิบัติ 

  ๒)  ต้องมีหน่วยงานรับผดิชอบการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 

นโยบายที่ส าคัญจะต้องมีหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง และการน า 

นโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีระบบหรือกลไกการควบคุม ก ากับ และตรวจสอบอย่างใกล้ชัด เพื่อให้มั่นใจว่า 

การน านโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุเป้าประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓)  ต้องมีงบประมาณสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม นโยบายใด  

ที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน นโยบายนั้นจะไม่มีโอกาสปรากฏเป็นจริง จะเป็นได้เพียงการแสดงความ

ตั้งใจหรือการพูดที่ไม่มีการกระท า กรณีเช่นนี้ ไม่เรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะ เพราะนโยบายสาธารณะ 

ในส่วนที่รัฐบาลเลือกจะกระท า ต้องกระท าให้เป็นรูปธรรมและปรากฏเป็นจริง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ 

ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

  ๔)  ต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชน การที่ประชาชนให้การสนับสนุนนโยบายใด 

แสดงว่านโยบายนั้นสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของประชาชน การสนับสนุนจากประชาชน 

เป็นพลังส าคัญในการผลักดันให้การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย 
 

๒.๒ ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 ๒.๒.๑  ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

  นโยบายสาธารณะเหมือนกับองค์ความรู้อื่นๆ ของสังคมศาสตร์ กล่าวคือ องค์ความรู้ 

เหล่านี้มักประสบปัญหาว่ามีความขัดแย้งเกี่ยวกับนิยามที่ใช้ในการอธิบาย ทั้งนี้ เป็นเพราะส่วนมาก   

ยังไม่ได้ก าหนดค าศัพท์ที่ใช้ได้ทั่วไป โดยในส่วนนี้เป็นค านิยามบางส่วนที่นักวิชาการได้เสนอไว้           
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ซึง่สว่นหนึ่งของนิยามมคีวามคล้ายคลึงกัน ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งนักวิชาการแต่ละคนมีจุดเน้นที่แตกต่าง

กันออกไป 

  Thomas Dye (๑๙๘๑) ได้เสนอว่า นโยบายสาธารณะ คือสิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่

จะกระท าหรือไม่กระท า ซึง่จะเห็นได้ว่าเป็นค านยิามที่มคีวามหมายกว้างขวางอย่างมาก ซึ่งอาจกล่าวได้

อีกนัยหนึ่งว่า กิจกรรมในหน่วยงานของรัฐทุกอย่างเป็นนโยบายสาธารณะ 

  เพรสแมน และ วิลดาสกี้ (Pressman and Wildavsky, ๑๙๗๓ อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวะ

ประภาษ, ๒๘๔๕) ได้นยิามความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น ๒ แนวทางคอื การน านโยบาย

ไปปฏิบัติ หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดเป้าหมายและการกระท า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

และการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสามารถที่จะผลักดันให้กลไกที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์

กันสามารถด าเนนิไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

  มยุรี อนุมานราชธน (๒๘๔๗ : ๒๐๘) ได้ให้ความหมายของการน าเอานโยบาย 

ไปปฏิบัติว่า คือการแปลงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายค าสั่งของรัฐบาล

หรอืคณะรัฐมนตรี ให้เป็นแนวทางแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วยการจัดหา

ทรัพยากรต่างๆ เพื่อด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์การวางแผนโครงการ และเพื่อ

ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดการออกแบบองค์การและผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทาง  

การด าเนินงานโครงการที่ก าหนดไว้ จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ 

หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่จะน านโยบายที่ได้รับความเห็นชอบไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน

ที่ตอ่เนื่อง ไม่หยุดนิ่ง และมีความสัมพันธ์กันในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ของ

นโยบาย ดังนั้น นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็เป็นนโยบายสาธารณะเช่นเดียวกับ

นโยบายอื่นๆ โดยเป็นนโยบายที่ภาครัฐใช้เป็นทิศทางหรือแนวทางด าเนินการ โดยสังคมในภาพรวม 

มีความเห็นว่าควรด าเนินการไปทางนัน้ 

 ๒.๒.๒  ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

  วรเดช จันทรศร (๒๘๔๘) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะย่อมมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด 

เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดหรือแปรสภาพเป็นนโยบายอื่นๆ นับรวมกัน อาจเรียก

ได้ว่าเป็นวงจรชีวิต (Life Cycle) ดังนั้น ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะมีขอบข่ายครอบคลุมถึง

องค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ด้าน ในกระบวนการของนโยบายซึ่งได้แก่ การก าหนดนโยบาย (Policy 

Formulation) การน านโยบายไปปฏิบัติ  (Policy Implementation) การประเมินผลนโยบาย (Policy 

Evaluation) และการสะท้อนกลับของนโยบาย (Policy Feedback Analysis) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง ๔ ถือได้ว่า 

มคีวามสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโดยที่จะแยกออกจากกันไม่ได้ 

  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติในเบื้องต้นนี้ ขึ้นอยู่กับความ

ชัดเจน ความสัมพันธ์ของเป้าหมาย ประกอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบาย มีความ
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เข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบาย ตลอดจนให้ความร่วมมือกับฝ่ายการเมืองและมีความจริงใจที่จะน า

นโยบายนั้นไปปฏิบัติเพียงใด 
 

๒.๓ แนวคดิเกี่ยวกับการประเมินผล 

 นักวิชาการทั้งประเทศไทยและต่างประเทศได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับการประเมินผลไว้มากมาย  

ในที่นี้ขออ้างถึงนักวิชาการ ๒ ท่าน ได้แก่ 

 ๑)  Thomas R. Dye (๑๙๘๑) ได้ให้การนิยามไว้ว่า การประเมินผล หมายถึง การประเมิน 

โครงการของรัฐที่ด าเนินอยู่ทั้งหมดว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือการประเมิน 

ประสิทธิผล (Effectiveness) ตั้งแต่ ๒ โครงการขึ้นไปว่า มีส่วนในการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือไม่ 

การประเมนิผลนโยบายควรเน้นเรื่องการประเมินผลของเป้าประสงค์ (Goals) ของนโยบายหรือโครงการ 

หากผู้ประเมินไม่ทราบเป้าประสงค์ของนโยบาย ผู้ประเมินควรประเมินผลกระทบของนโยบาย (Policy 

Impacts)  

 ๒)  สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (๒๕๕๔) ได้ให้การนิยามไว้ว่า การประเมินผลนโยบายคือ 

กระบวนการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายหรือโครงการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทาง 

สังคมศาสตร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความเที่ยงตรง 

น่าเช่ือถือ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ การประเมินผลจะครอบคลุมตั้งแต่การประเมิน 

สิ่งแวดล้อมของนโยบาย (Environment or Contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 

(Inputs) การประเมินกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation Process) การประเมินผลผลิต

นโยบาย (Policy Outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (Policy Outcomes) และการประเมินผลกระทบ

นโยบาย (Policy Impacts) สิ่งที่ได้รับจากการประเมินผลนโยบาย จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจนโยบายสามารถ

ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่ไม่สอดคล้องเสียใหม่ 

หรอือาจใช้เป็นข้อมูลในการยกเลิกนโยบายในกรณีที่เห็นว่าไมคุ่้มค่าต่อประชาซน นอกจากนี ้การประเมินผล

นโยบายยังเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ตัดสินใจนโยบายในการกระจายทรัพยากรและความมั่ง คั่ง 

แก่ประชาชนส่วนใหญ่อย่างเป็นธรรม เพราะการประเมินผลจะท าให้ทราบว่า ใครได้หรือเสียประโยชน์ 

และนโยบายใดก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาซนส่วนใหญ่มากที่สุด 
 

๒.๔ นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภา  

 นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ได้กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลข้อที่ ๙ กล่าวคือ 

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนได้แก่ (สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ, ๒๕๕๗ อ้างถึงใน กรมป่าไม้, ๒๙๖๐) 
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 ๑)  ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและพื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ ป่า โดยให้ 

ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด 

กระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการ

บริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง           

มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้ าและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศ 

ก าหนดพื้นที่แนวกันชน และที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่า เพื่อป้องกันภัยพิบัติและ

ป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกต้นไมม้ีค่าทางเศรษฐกิจในพืน้ที่เอกชนเพื่อลด

แรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์ของ

ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เชน่ โครงการปลูกป่าเพื่อพื้นฟูระบบนิเวศ โครงการอนุ

รักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

 ๒)  ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดนิและแก้ไขการบุกรุกที่ดนิของรัฐ โดยยึด แนว

พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พืน้ที่ใดที่สงวน หรอื

กันไว้ในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชน 

ใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจ าเป็น โดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทาง

สังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าด าเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพ 

และรายได้อื่น อันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ จะจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

จัดการจัดท าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารที่ดินของรัฐและเอกชนให้มี

เอกภาพ เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือ

ครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการ

จัดการที่ดินของชุมชน ก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดิน เพื่อเป็นกลไกในการน าทรัพยากร

ที่ดนิมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์สงูสุด 

 และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลง

นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา นโยบายหลัก ด้านที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ

รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสรา้งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

 ๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลนและป่าชุมชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 

หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไข

กฎหมายป่าไม้ที่ซ้ าซ้อน เร่งคืนพื้นที่ป่าโดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่

ร่วมกับป่าและสามารถท ากินได้อย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อ
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การถูกบุกรุก และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้กับเยาวชนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

 ๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดนิ

ท ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ าและมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ 

ไปอยู่ในครอบครองของผูท้ี่มใิช่เกษตรกรและผูย้ากจนจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน 

จัดท าหลักฐานการถือครองที่ดนิของรัฐทุกประเภท จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตที่ดนิของรัฐให้ชัดเจน และ

เร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับ

เจ้าหนา้ที่รัฐ 

 ๑๐.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหล่งน้ าชุมชนและทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผน

บริหารจัดการน้ า ๒๐ ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ าทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ า

สะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ า

ชมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งสง่เสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ พืน้ที่ต้นน้ าพืน้ที่ชุม่น้ า พืน้ที่พักน้ า แหลง่น้ าธรรมชาติ 

แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าชายฝั่ง เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น ้า   

ให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ า พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ และเพิ่มพื้นที่

ชลประทาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างระบบจัดสรรน้ าที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม

บริหารจัดการน้ าในชุมชนตามแนวพระราชด าริ 

 ๑๐.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการ

พัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม 

เป็นธรรม และค านึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยการ   

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของภาคประชาชน จัดท าเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองบนพื้นฐาน

ศักยภาพแร่ มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด  

โดยใช้แผนที่การจ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง (one marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแร่และ

แหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้งมลพิษและขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดท าผังชายฝั่งและฝั่งทะเลที่

ชัดเจน และก าหนดพื้นที่การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมสี่วนรว่มของประชาชนและสอดคล้องกับ

ภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพื้นที่ รักษาแนวปะการังที่ส าคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและ

แหลง่หญ้าทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตวห์ายาก 

 ๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ าและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน   
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๒.๕ ไมครอน ก าหนดมาตรการควบคุมการเผาพืน้ที่เพื่อท าการเพาะปลูกปรับปรุงการบริหารจัดการภัย

พิบัติทั้งระบบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความ

เสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อมุง่สูเ่ป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้ 

 ๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ  การจัดการขยะหรือของเสียเพื่อน าไปใช้ 

ในกระบวนการผลิตหรอืบริโภคที่หลากหลายและท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 ๑๐.๗ พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้

ความส าคัญกับการจัดท าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือเชิง

นโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ในสังคม และบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นที่ 

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่าง

ยุทธศาสตรร์ายสาขากับยุทธศาสตรเ์ชงิพื้นที่ 

 ๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและให้

ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน ากลับมาใช้ซ้ า การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 

เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 

 ได้โดยงา่ย รวมทั้งพัฒนาโรงงานก าจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน 
 

๒.๕ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ในช่วงเวลาของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม อ้างถึงใน กรมป่าไม้ (๒๕๖๐) 

 ๑)  นโยบายเร่งด่วน 

  ๑.๑)  ด าเนินการในเรื่องสิทธิของบุคลากร ยกระดับปรับปรุงสภาพการท างาน/สภาพ

ความเป็นอยู่ของบุคลากรช้ันผู้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดารหรือ 

พืน้ที่เสี่ยงภัย 

  ๑.๒)  ด าเนนิงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอย่างเต็มความสามารถ  

  ๑.๓)  ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ล่าสัตว์และตัดไม้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาแหลง่ตน้น ้า ผนืป่า สัตว์ป่า และเร่งพื้นฟูพื้นที่ป่าเสือ่มโทรม 
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  ๑.๔)  ใช้มาตรการปราบปรามโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระท า 

ความผิดและลงโทษเจ้าหนา้ที่ทุกระดับช้ันที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผดิอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

  ๑.5)  ใหค้วามส าคัญกับการแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง และส ารวจไม้พะยูงของกลาง

เพื่อเตรียมการแปรรูป และส่งมอบใหร้ัฐบาลเพื่อใช้ประโยชน ์ 

  ๑.๖)  เพิ่มพืน้ที่ป่าชายเลนและป้องกันการบุกรุก 

  ๑.๗)  ส ารวจพืน้ที่ป่าเสื่อมโทรมให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน เพื่อด าเนนิการตามนโยบาย 

รัฐบาลต่อไป 

  ๑.8)  ปฏิบัติตามแผนการแก้ ไขปัญหาการขาดแคลนน ้ ากินน ้ าใ ช้ทุกครัว เ รือน 

ตามยุทธศาสตรพ์ัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 

  ๑.๙)  ทุกหน่วยงานระดับกรมจัดท าโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR: Corporate Social 

Responsibility) ให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานระดับพืน้ที่ เชน่ อุทยานแหง่ชาติ 

  ๑.๑๐)  ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (๑.๑๑)  ด าเนนิการประซาสัมพันธ์เชงิรุก เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และ ความ

น่าเชื่อถือของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะความจ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมาย 

   ๑.๑๒)  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการถือครองสิทธิ์ที่ดินทับซ้อน  

อันเนื่องมาจากการออกเอกสารสิทธิ ์แผนที่ ข้อกฎหมาย และการทุจริตของเจ้าหนา้ที่ ฯลฯ 

  ๑.๑๓)  เร่งรัดและผลักดันการน า “โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลาย 

ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ” มาใช้แก้ไขปัญหาเขตที่ดนิทับซ้อนและแนวเขตพืน้ที่ป่าที่ไมชั่ดเจน อันก่อใหเ้กิด 

ข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ 

  ๑.๑๔)  บริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามก าหนดเวลาของรัฐบาล 

ด าเนนิงานอย่างสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

 ๒)  นโยบายกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๒.๑)  ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสม ทันเหตุการณ์ มีบทลงโทษในการกระท าผิด    

ที่ชัดเจน และสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นธรรม 

  ๒.๒)  บู รณาการแผนงานระหว่ า งหน่ วยงานภาย ในและภายนอกกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน พื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร 

ป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลดการปฏิบัติงานทีซ่้ าซ้อน 

  ๒.๓)  ก าหนดมาตรการ/เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน พืน้ฟู และอนุรักษ์ให้มีความชัดเจน 

น าไปสู่การปฏิบัติได้จรงิ พืน้ที่ที่ยังไม่ถูกบุกรุกให้มุง่เน้นการป้องกัน 
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  ๒.๔)  ใช้มาตรการปราบปรามโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระท า 

ความผิด และลงโทษเจ้าหนา้ที่ทุกระดับช้ันที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

  ๒.๕)  ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินของรัฐ สร้างการมีสว่นร่วม 

ของภาคประชาชนและเอกซนในการปลูกป่า จัดการป่าชุมชน และปลูกป่าเศรษฐกิจ 

  ๒.๖)  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ โดยจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน ้า ให้เอื้อ 

ประโยชน์ตอ่การด ารงชีวติของประชาซน เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน จากปัญหาน้ าท่วม 

ภัยแล้ง และหมอกควันไฟป่า 
 

 ๓)  นโยบายพลิกพื้นผนืป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

  มีเป้าหมายการด าเนินงาน คือ มีป่าอุดมสมบูรณ์ รักษาไว้อย่างมั่นคงใช้ประโยชน์อย่าง

สมดุลและยั่งยืน โดยการมสี่วนรว่มของประชารัฐ นโยบายตามมาตรการ ๑: 5: ๔ ดังนี้ 

  ๓.๑) ๑ : ขอ้หลักการ คือ พลิกพืน้ผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยวาระปฏิรูป  

   ๓.1.๑)  ข้อ ๑๑ การปฏิรูปที่ดนิและการจัดการที่ดนิ 

   ๓.1.๒)  ข้อ ๒5.๑ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ๓.๑.๓)  ข้อ ๒๕.๒ กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาซนในการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๓.๑.๔)  ข้อ ๒๔ สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดนิและทรัพยากรธรรมชาติ  

  ๓.๒) ๔ : มาตรการหลัก ประกอบด้วย 

   ๓.๒.๑)  สร้างความเข้าใจ/ทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม : “ประชารัฐ” 

๓.๒.๒)  แก้ไขแนวเขต/One Map 

๓.๒.๓)  รักษาป่าสมบูรณ์/บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุก 

๓.๒.๔)  การผ่อนผันผู้ยากไร้/จดัสรรที่ท ากิน (คทช.) 

๓.๒.๕)  เพิ่มพืน้ที่ป่า/พืน้ที่สีเขียว  

  ๓.๓) ๔ : วิธีปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 

๓.๓.๑)  Zoning/ป้องกันการบุกรุกพืน้ที่ป่าต้นน้ าซ้ า : ให้ป่าฟื้นตนเอง 

๓.๓.๒)  ปลูกป่า : พืน้ที่ยึดคืน/ป่าเสือ่มโทรม 

๓.๓.๓)  การแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์/ป่าสงวนแห่งชาติ 

๓.๓.๔)  ส่งเสริมอุตสาหกรรมป่าไม ้ส่งเสริมปลูกไม้มคี่า : เป็นเงินออม/เงนิมรดก 

๓.๓.๕)  ส่งเสริมการปลูกต้นไมใ้นพืน้ที่หนว่ยงาน/ที่สาธารณะ 

 ในล าดับต่อมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม ได้มอบแนวทางการปฏิบัติให้แก่เจา้หนา้ที่ของ ทส. เมื่อวันที่ 1 สงิหาคม 2562 ดังนี้ 
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 ๑) ยึดหลัก "สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของรัชกาลที่  ๙" ตามปฐมบรม 

ราชโองการรัชกาลที่ ๑๐ มาเป็นหลักยึดในการปฏิบัติงาน 

 ๒) ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) 

 ๓) ศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อปกป้อง 

ดูแล รักษา ทรัพยากรปาไม้และท้องทะเล ให้รักษาคงอยู่ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป โดยใช้อ านาจตาม

กรอบของกฎหมาย ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิด และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน (ใช้หลัก

นิตศิาสตรแ์ละรัฐศาสตร์ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ) 

 ๔) มีทัศนคติที่ดใีนการปฏิบัติงาน ท างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ๕) หัวใจส าคัญของการท างาน จะต้องการดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่        

ในระดับปฏิบัติ 

 ๖) ให้ท างานรว่มกันด้วยความสามัคคี โดยมองเป้าหมายของงานเป็นสิ่งส าคัญ 

 ๗) น าเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาเป็นสิ่งที่ช่วยใหก้ารปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 ๘) การท างานนอกจากต้องดูแลรักษาทรัพยากรแล้ว จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดรอ้นจากภัยธรรมชาติดว้ย 

 ๙) หัวหนา้หนว่ยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

  ๙.๑) ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด พัฒนา และปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงานอย่าง

สม่ าเสมอ 

  ๙.๒) เป็นผู้น าในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ด้วยการอธิบายและสร้างความเข้าใจ

แก่ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น การก าหนด Carrying Capacity ของอุทยานแห่งชาติ 

การปิดอุทยานแหง่ชาติ เป็นต้น 

  9.3) วางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าจากข้อมูลและประเด็นปัญหาที่ผ่านมาเพื่อประเมิน

สถานการณ ์เรียนรู้ปัญหาให้ถ่องแท้และแก้ไขปัญหาใหต้รงจุด พิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งในทุกบริบท เชน่ 

ปัญหาหมอกควัน การออกมาท าลายพืชผลของช้างป่า เป็นต้น รวมถึงการสร้างการรับรู้และความ

เข้าใจใหแ้ก่ชุมชนและหนว่ยงานตา่งๆ ในพืน้ที่ 
 

๒.๖ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) 

 รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒0 ปี (พ.ศ. 2561 – 

2580) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒561 เห็นชอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้วน าขึ้นทูลเกล้าฯ 

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 

ตุลาคม 2561 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
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ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

โดยมี ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ๑ ยุทธศาสตร ์คือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ประเทศ 

ต้องเร่งอนุรักษ์พื้นฟูและสร้างความมันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการน้ าให้มี 

ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่ปล่อยคาร์บอนต ่า 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ได้ร้อยละ ๒๐-๒5 ภายในปี พ.ศ. 2573 ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานและ 

สนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศไทย (๑๒8 ล้านไร่) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค

เศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวทางและประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ได้แก่ 

  ข้อ ๕.๑ จัดระบบอนุรักษ์ พื้นฟู และปองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ 

ด าเนินการปกป้องรักษาและพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ทั้งป่าต้นน้ าล าธาร ป่าชุมชน และป่าชายเลน 

ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกท าลายป่าอย่างเข้มงวด เร่งรัดการปลูกป่าโดยเลียนแบบ 

ระบบธรรมชาติ ก าหนดพื้นที่ราบเชิงเขาเป็นแนวกันชน ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจที่มีระบบการ

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้คนและชุมชน

สามารถอยู่รว่มกับป่าได้ โดยจัดท าแนวเขตให้เกิดความชัดเจน น าระบบสารลนเทศมาใช้เพื่อการบริหาร

จัดการ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ

อนุรักษ์ วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือ 

ในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

๒.๗ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายที่รับผดิชอบ ดังนี้ 

 ๑) เป้าหมายที่ ๑ การรักษาและพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐ 

ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ ๒๔ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๔ 

มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ มีตัวชี้วัด 

ที่รับผดิชอบ ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

  ๑.๑)  ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนพืน้ที่ป่าไม้ของประเทศ พืน้ที่ปลูกและพืน้ฟูป่า  

  ๑.๒)  ตัวชี้วัด ๑.๒ แผนที่แนวเขตที่ดนิของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ  
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 ๒)  เป้าหมายที่ ๓ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 

๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

๒.๘ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ป ี

       (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  

 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 

โดยมียุทธศาสตรท์ี่เที่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ๔ ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 (๑)  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  

 (๒)  ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

  (๓)  ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ 

 (๔)  ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและองค์กร 
 

๒.๙ ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

 ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ฯ (กรมป่าไม้, ๒๕๖๐) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “บริหารจัดการ 

ทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน” มเีป้าหมายใหท้รัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างสมดุลและ 

ยั่งยืน โดยใหม้ีพื้นที่ป่าไม้อย่างนอ้ย ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศภายในปี พ.ศ. ๒๕7๙ แบ่งเป็น 

 ๑) รักษาพื้นที่ป่าให้ได้ ๕๓.๘๐ ล้านไร่ กล่าวคือ ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าไม้ ๓๙.๗๘ ล้านไร่ 

ในอีก ๒๐ ปีขา้งหน้า จะมีพื้นที่ที่ตอ้งดูแลรักษาให้ได้ ๕๓.๘๐ ล้านไร่ 

 ๒) บริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่มีสภาพป่า กล่าวคือ เป็นพื้นที่ผลการรังวัดตามมติคณะรัฐมนตรี 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕ -๒๕๕๘) รวม ๖.๒๕ แสนราย ๕.7๙ ล้านไร่ แยกเป็น  

  ๒.๑)  ลุ่มน้ าช้ันที่ ๑ และ ๒ จ านวน ๑.๘๔ แสนราย ๑.๘6๙ ล้านไร่  

  ๒.๒) ลุ่มน้ าช้ันที่ ๓ ๔ และ ๕ จ านวน ๓.๙๑ แสนราย ๓.๕๘ล้านไร่  

 ๓) พืน้ฟูป่าไม้ ปลูกป่า และอื่นๆ ๑๔.๐๒ ล้านไร่  

 ๔) สง่เสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ๘.๖๘ ล้านไร่ 

 ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประกอบด้วย 7 ประเด็น

ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ ป้องกันรักษาพืน้ที่ป่าที่เหลอืให้คงอยู่และยั่งยืน  

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๒ พืน้ฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริม 

ชุมชนในเมอืง/ชุมชนชนบทเป็นพืน้ที่สีเขียว 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๔ แก้ไขปัญหาราษฎรในพืน้ที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุนและสง่เสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๖ บูรณาการและส่งเสริมการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน  

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 

 อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตามยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ จะบรรลุผลส าเร็จได้จ าเป็นต้องมีการ

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้บรรลุผลส า เร็จจะต้อง 

สามารถแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การด าเนินงาน ในรูปของโครงสร้างตามล าดับช้ันของแผน เช่น 

แผนงาน (Programs) โครงการ (Projects) และงบประมาณ (Budgets) ดังนัน้ การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติ องค์กรจะต้องถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับกรมลงสู่ระดับส านัก/ส่วน/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อให้ ได้

รับทราบเป้าประสงค์ตัวชี้วัดในระดับกรม และด าเนินการตามบทบาทและภารกิจของส านัก  

ที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับกรม รวมทั้ง ส านักได้ถ่ายทอดถึงระดับบุคคลเพื่อให้มี

บทบาทหนา้ที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชา/ตัวชี้วัดในระดับบุคคล 
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บทท่ี ๓ 

การติดตามผลการด าเนินงานของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 เนื้อหาในบทที่ ๓ เป็นบทที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งเป็นการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วน

ภูมิภาค เป็นข้อมูล ณ วันที่ผู้ประเมินผลลงพื้นที่ติดตามภาคสนาม โดยจัดกลุ่มพื้นที่ส าหรับการติดตาม

ผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และบูรณาการการลงพื้นที่      

ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ตามโอกาสและช่วงเวลาที่ เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดเวลา 

งบประมาณ และการน าเสนอข้อมูลในภาพรวมในคราวเดียวกันตามนโยบายของผู้บริหารกรมป่าไม้

ทั้ งนี้  ผู้ประเมินผลได้ก าหนดพื้ นที่ ก ารติดตามผลการดเนินงาน โดยแบ่ งเป็น  ๗  ภาค ดั งนี้                  

1) ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ล าปาง  2) ภาคเหนอืตอนล่าง ได้แก่ ท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์  3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ ท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  6 

(อุดรธานี)  4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ ท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)  

5) ภาคกลาง ได้แก่ ท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  6) ภาคตะวันออก ได้แก่ ท้องที่
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)  และ  7) ภาคใต้ ได้แก่ ท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  

ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ส าหรับการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายครั้ง ได้น าเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ 

เพื่อโปรดทราบผลการติดตามการด าเนินงานตามที่ส านักแผนงานและสารสนเทศ รายงาน ซึ่งอาจท าให้

การเร่งรัดการด าเนินงานของหน่วยงานพื้นที่ไม่ตอบสนองหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของแผนงานที่ก าหนดไว้ได้ในบางกรณี โดยเฉพาะในส่วนของรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน   

ในท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  

ซึ่งมีเหตุมิได้แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

แตอ่ย่างใด แต่ทั้งนี ้การก าหนดพื้นที่ติดตามฯ ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการตดิตามและประเมินผล

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากที่สุด ดังนี้ 

 คร้ังท่ี 1 ลงพืน้ที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ระหว่างวันที่ 17 - 22 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 

 2. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

 3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

 4. กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 5. กิจกรรมส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน 
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 -  สถานะ : รายงานผู้บริหารงานกรมป่าไม้เพื่อโปรดพิจารณา แต่มิได้มีข้อสั่งการเพื่อแจ้งเวียน

หนว่ยงานเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 คร้ังท่ี 2 ลงพืน้ที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 2 (เชยีงราย) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. กิจกรรมกิจกรรมจัดตัง้ชุดปฏิบัติการป่าไม้ 

 2. กิจกรรมกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) 

 3. กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน       

ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

 4. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 

 5. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 - สถานะ : รายงานผู้บริหารงานกรมป่าไม้เพื่อโปรดพิจารณา แต่ไม่ได้มีข้อสั่งการเพื่อแจ้งเวียน

หนว่ยงานเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 คร้ังท่ี 3 ลงพืน้ที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

 2. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 

 3. กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 4. กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดิ นและแผนที่ขอบเขตที่ดิน       

ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

 5. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 - สถานะ : ด าเนินการตามข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอ านวยพร ชลด ารงค์กุล) 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้รับทราบ 

 คร้ังท่ี 4 ลงพืน้ที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

 2. กิจกรรมจัดตัง้ชุดปฏิบัติการป่าไม้ 

 3. กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 4. กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน        

ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

 5. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 6. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
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 - สถานะ : ด าเนินการตามข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอ านวยพร ชลด ารงค์กุล) 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้รับทราบ 

 ครั้งที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

 2. กิจกรรมจัดตัง้ชุดปฏิบัติการป่าไม้ 

 3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

 4. กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน       

ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

 5. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 6. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 - สถานะ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์และด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 

 ครั้งที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

 2. กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก 

 3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

 4. กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 5. กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน        

ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

 6. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

 7. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 8. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 - ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อโปรดทราบและพิจารณา น าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ 

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มีบันทึกสั่งการท้ายหนังสือดังกล่าว ลงวันที่ 15 

สิงหาคม 2562 ความวา่ “ทราบ” 

 ครั้งที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

 2. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 
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 3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

 4. กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 5. กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน        

ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

 6. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 - ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อโปรดทราบและพิจารณา น าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ 

ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอ านวยพร ชลด ารงค์กุล) ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มบีันทึกสั่งการท้ายหนังสอืดังกล่าว ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 ความวา่ “ทราบ” 

 ครั้งที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

 2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

 3. กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน       

ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

 4. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

 5. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 6. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 - ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อโปรดทราบและพิจารณา น าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ 

ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอ านวยพร ชลด ารงค์กุล) ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มบีันทึกสั่งการท้ายหนังสือดังกล่าว ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 ความว่า “ทราบ” 
 

 ทั้งนี้  ผู้ประเมินผล ได้ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ตามตัวชี้วัดส าคัญ              

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เฉพาะโครงการ/กิจกรรม       

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม จ าแนกการติดตามผลตามช่วงเวลา      

ทีไ่ด้ลงพืน้ที่ภาคสนาม ดังนี้ 
 

๓.๑ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

 3.1.๑ งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางที่ ๓.๑.๑  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมป้องกันและ 

ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
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ที ่ พื้นที่ติดตาม 
งบประมาณ (บาท) คิดเปน็ 

ร้อยละ 
ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

1 สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี) 10,210,200 6,398,574.32 62.67 10 พ.ค. 62 

2 สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี)  17,962,400 13,044,439.54 72.62 6 ม.ิย. 62 

3 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) 10,158,500 5,974,987.07 58.82 20 ม.ิย. 62 

4 สจป.ท่ี 8 (นครราชสมีา) 15,726,400 12,934,403.30 82.25 15 ก.ค. 62 

5 สจป.ท่ี 3 (ล าปาง) 1,549,000 1,450,010 93.61 9 ส.ค. 62 

6 สจป.ท่ี 4 สาขานครสวรรค ์ 281,700 271,168.54 96.26 15 ส.ค. 62 

หมายเหต ุ  
 

 

 3.1.๒  ผลการด าเนนิงาน 

1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)  

1.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม.1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

1.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการตรวจลาดตระเวน

พื้นที่ในความรับผิดชอบของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จ านวนประมาณ 10,907,774 ไร่ 

ขณะนี้ สามารถด าเนินการลาดตระเวนฯ แล้วเสร็จ จ านวนประมาณ 6,363,868 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 

58.34 

1.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการทวงคืนผืนป่า 

จ านวน 4,100 ไร่ ขณะนี้ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 2,793-3-33 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 

68.14 โดยแบ่งเป็นการตรวจยึดด าเนินคดี จ านวน 660-2-11 ไร่ และทวงคืนผืนป่าตามค าสั่ง คสช.ที่ 

66/2557 จ านวน 2,133-1-22 ไร่ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมายอีก 1,306-

0-67 ไร่ 

1.4) ส าหรับการด าเนินการตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ     

พ.ศ. 2507 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการ จ านวน 800 ไร่     

อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอน จ านวน 470-3-64 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 58.86) 

และรื้อถอนแล้วเสร็จ จ านวน 258-3-74 ไร่ (คิดเป็นรอ้ยละ 32.37) 

๒) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) 

2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
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2.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการทวงคืนผืนป่า 

จ านวน 2,800 ไร่ ขณะนี้ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 896.64 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.02 ทั้งนี ้   

อยู่ระหว่างด าเนินการใหส้ าเร็จตามเป้าหมายอีก 1,903.36 ไร่ 

2.3) การทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 92 ท้องที่อ าเภอวิภาวดี 

จังหวัดสุราษฎรธ์านี มีคดเีกิดขึ้นรวม จ านวน 47 คดี ประกอบด้วย 

- คดีบุกรุกแผ้วถาง จ านวน 43 คดี โดยแบ่งเป็น (1) พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง

เนือ้ที่ 395-2-56 ไร่ (2) การตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อน จ านวน 38 ท่อน ปริมาตร 52.94 ลูกบาศก์

เมตร (3) การตรวจยึดไม้กระยาเลยแปรรูป จ านวน 15 แผ่น ปริมาตร 4.05 ลูกบาศก์เมตร 

- คดีท าไม้ จ านวน 4 คดี 

2.4) ส าหรับการด าเนินการตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ     

พ.ศ. 2507 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการ จ านวน 1,100 ไร่ 

ขณะนี้ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 656.88 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.72 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการ

ให้ส าเร็จตามเป้าหมายอีก 443.12 ไร่ 

3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

3.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการทวงคืนผืนป่า 

จ านวน 6,200 ไร่ ขณะนี ้สามารถด าเนินการได้ จ านวน 400-0 89 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 6.45 

3.2) สรุปผลการด าเนินคดีการกระท าผิดก าหมายว่าด้วยการป่าไม้ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561 - 15 มิ.ย. 2562) ในท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้    

ที่ 10 (ราชบุรี) ประกอบด้วย 

- คดีบุกรุกแผว้ถาง จ านวน 43 คดี ผูต้้องหา 13 คน เนือ้ที่ 400-0-89 ไร่ 

- คดีท าไม้ จ านวน 19 คดี ผู้ต้องหา จ านวน 14 คน ไม้ 241 แผ่น ปริมาตร 

4.42 ลูกบาศก์เมตร และไม้ 213 ท่อน ปริมาตร 25.109 ลูกบาศก์เมตร 

3.3) ส าหรับการด าเนินการตาม มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการ จ านวน 2,200 ไร่ ขณะนี้ สามารถด าเนินการได้ 918 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 41.73 

4) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

4.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจกิายน 2561 

4.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการทวงคืนผืนป่า 

จ านวน 6,300 ไร่ ขณะนี้ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 3,800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.32 ทั้งนี ้      

อยู่ระหว่างด าเนินการใหส้ าเร็จตามเป้าหมายอีก 2,500 ไร่ 
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4.3) ส าหรับการด าเนินการตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ     

พ.ศ. 2507 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการ จ านวน 3,500 ไร่ 

ขณะนี้ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 1,428 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.80 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการให้

ส าเร็จตามเป้าหมายอีก 2,072 ไร่ 

5) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 

5.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม.1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจกิายน 2561 

5.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่า

พื้นที่จังหวัดล าปาง จัดตั้งจุดสกัดขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่า ลาดตระเวนพื้นที่ลักลอบท าไม้มีค่าหายาก 

จัดตั้งชุดปฏิบัติการพื้นที่ป่ารอยต่อ ลาดตระเวนพื้นที่ป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่า ท าลายเส้นทางที่มี

การขนย้ายไม้มีค่าหายาก และปฏิบัติการด้านการข่าว สืบหาข่าวในการที่จะเข้าลักลอบตัดไม้มีค่า ซึ่งมี

ความคบืหนา้ผลการด าเนนิงานประมาณร้อยละ 94 

6) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

6.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

6.2) เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนนิการทวงคืนผืนป่า จ านวน 

1,750 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น จังหวัดนครสวรรค์ 500 ไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1,200 ไร่ และจังหวัดพิจิตร 

50 ไร่ ขณะนี้ สามารถด าเนินการได้รวมทั้งสิน้ จ านวน 1,754.86 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.28 ซึ่งเกิน

ค่าเป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้ในแผน 
 

๓.2 กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ 

 3.2.1 งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางที่ ๓.2.๑  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมจัดตั้งชุด 

ปฏิบัติการป่าไม้ 

ที ่ พื้นที่ติดตาม 
งบประมาณ (บาท) คิดเปน็ 

ร้อยละ 
ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

1 สจป.ท่ี 2 (เชยีงราย) 461,600 139,800 30.00 11 ม.ีค. 62 

2 สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี)  1,139,200 673,931.47 59.16  6 ม.ิย. 62 

3 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) 461,600 163,806.27 35.49  20 ม.ิย. 62 

หมายเหต ุ  
 

3.2.๒  ผลการด าเนนิงาน 

 1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชยีงราย)  
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ปฏิบัติงานไปแล้ว จ านวน 85 วัน ได้แก่  การออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไม้  การประสานงานการปฏิบัติงานและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติการด้านการข่าว และการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

   - จ านวนคดี ๑๐ คดี แบ่งเป็น คดีไม้ ๗ คดี  คดีเลื่อยโซ่ยนต์ ๗ คดี คดีบุกรุก 

๕ คดี อุปกรณ์การท าความผิด ๑๑ รายการ  

   - ผูต้้องหา ๗ คน  

   - พืน้ที่ป่าถูกบุกรุก ๑๔-๑-๕๑ ไร่ 

   - ไม้ของกลาง ประกอบด้วย (๑) สักท่อน ๕๑ ท่อน ปริมาตร ๙.๗๙ ลูกบาศก์เมตร 

(๒) สักแปรรูป ๓๗๑ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๔.๕๕๙ ลูกบาศก์เมตร (๓) กระยาเลยท่อน ๔๖ ท่อน 

ปริมาตร ๑๘.๕๙ ลูกบาศก์เมตร และ (๔)กระยาเลย ๓๑๙ แผน่/เหลี่ยม ปริมาตร ๑๙.๒๓ ลูกบาศก์เมตร 

 2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) 

2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

2.2) ด าเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด    

สุราษฎร์ธานี จ านวน 26 ป่า จังหวัดชุมพร จ านวน 26 ป่า และจังหวัดระนอง จ านวน 13 ป่า 

นอกจากนี ้ยังปฏิบัติงานครอบคลุมพืน้ที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อีกด้วย 

 3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดราชบุรี 2) จังหวัดกาญจนบุรี 

3) จังหวัดสุพรรณบุรี 4) จังหวัดนครปฐม 5) จังหวัดสมุทรปราการ โดยด าเนินการลาดตระเวนเพื่อ

ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เป้าหมายก าหนด 108 -180 วัน 

ด าเนนิการแล้ว 63 วัน คิดเป็นรอ้ยละ 35 
 

3.3  กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ(ปลูกไม้ใช้สอย) 

3.3.1 งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางที่ ๓.3.๑  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายกิจกรรมโครงการพัฒนา 

ป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย 
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ที ่ พื้นทีต่ดิตาม 
งบประมาณ (บาท) คิดเปน็ 

ร้อยละ 
ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

1 สจป.ท่ี ๖ (อุดรธานี) 259,000 0.00 0.00 20 ม.ีค. 62 

2 สจป.ท่ี ๙ (ชลบุรี) 259,000 152,650 58.94 15 พ.ค. 62 

3 สจป.ท่ี 3 (ล าปาง) 155,400 110,850 71.33 9 ส.ค. 62 

หมายเหต ุ  สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) อยู่ระหว่างการจัดซือ้จัดจ้าง ยังไมม่กีารเบิกจ่าย 

  

3.3.๒ ผลการด าเนนิงาน 

1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ณ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า

ไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต าบลเหล่ากอหก  

อ าเภอนาแหว้ จังหวัดเลย พืน้ที่ 1 

1.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 และได้รับการอนุมัติ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จากผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากร  ป่าไม้ที่  6 

(อุดรธานี) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

1.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการปลูกไม้ใช้สอย 

จ านวน 50 ไร่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) 

2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการปลูกไม้ใช้สอย 

จ านวน 50 ไร่ อยู่ในอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ทั้งนี้ พื้นที่ด าเนินการเป็นพื้นที่ทวงคืนตามมาตรา 25 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กรมป่าไม้ สามารถด าเนินการทวงคืนได้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และพืน้ที่ในความรับผดิชอบของหนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย)  

2.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดท าสัญญาโดยแบ่งออกเป็น 4 งวดงาน  

โดยเบิกจา่ยแล้วเสร็จ 2 งวดงาน ทั้งนี ้ตามสัญญาก าหนดใหจ้า่ยงวดงานที่ 4 ภายในเดือนสิงหาคม 2562 

2.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จะเริ่มด าเนินการปลูกไม้ใช้สอยภายในเดือน

มิถุนายน 2562 พันธุ์ไม้ที่คาดว่าจะปลูกในพืน้ที่ อาทิ ยางนา มะฮอกกานี ตะเคียน กระถินเทพา มะขาม 

เป็นต้น 

3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 

3.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม.1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจกิายน 2561 
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3.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการปลูกไม้ใช้สอย 

จ านวน 30 ไร่ พื้นที่ด าเนินโครงการฯ อยู่ในป่าชุมชนบ้านร่องต้า หมู่ 1 ต าบลบ้านหวด อ าเภองาว 

จังหวัดล าปาง 

3.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการจัดเตรียมพื้นที่ ส ารวจ รังวัด เก็บริบ 

จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ ปักหลักและหมายแนวเขต และจัดท าแนวกันไฟ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับการปลูกยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจาก ฝนทิ้งช่วง เกิดความแห้งแล้ง ซึ่งอาจท าให้กล้าไม้

เสียหายได้ 
 

3.4  กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

3.4.1 งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางท่ี 3.4.1 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมโครงการ 

สร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ที ่ พื้นที่ติดตาม 
งบประมาณ (บาท) คิดเปน็ 

ร้อยละ 
ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

1 สจป.ท่ี ๖ (อุดรธานี) 1,650,000 0.00 0.00 20 ม.ีค. 62 

หมายเหต ุ  สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) อยูร่ะหว่างการจัดซือ้จัดจ้าง ยังไมม่กีารเบิกจ่าย 
 

 

3.4.2 ผลการด าเนนิงาน 

1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ณ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้   

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอ าเภอนาแหว้ จังหวัดเลย พืน้ที่ 2 

1.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 และได้รับการอนุมัติ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จากผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

1.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนิน โครงการสร้างป่า    

สร้างรายได้ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จ านวน 300 ไร่ ทั้งนี ้

ได้ด าเนินการลงนามในสัญญาจ้าง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง

ตามสัญญาด าเนนิการ 
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3.5 กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวน 

แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก  

 3.5.1  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางที่ 3.5.1  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมปลูกป่าในพืน้ที่ 

โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก 
 

ที ่ พื้นที่ติดตาม งบประมาณ (บาท) คิดเปน็

ร้อยละ 
ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

1 สจป.ท่ี 8 (นครราชสมีา) 6,254,000 4,324,060 76.75 10 ก.ค. 62 
 

3.๕.2 ผลการด าเนนิงาน 

1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

1.1) เจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายเงนิ  

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 

1.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถปลูกป่าในพื้นที่โครงการฯ แล้วเสร็จ      

ตามเป้าหมาย จ านวน 1,600 ไร่ โดยแบ่งความรับผดิชอบ ดังนี้ 

- หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ       

พ.ศ. 2507 และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุกที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 500 ไร่ 

- หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่ าสงวนแห่งชาติ       

พ.ศ. 2507 และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุกที่ 4 จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 400 ไร่ 

- หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ        

พ.ศ. 2507 และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุกที่ 5 จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 200 ไร่ 

- หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ       

พ.ศ. 2507 และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุกที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 500 ไร่ 

1.3) ขณะนี ้อยู่ระหว่างขัน้ตอนการปลูก/ขนส่งกล้าไม้ และดายวัชพชื 

1.4) ส าหรับขั้นตอนการปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย ยังไม่ด าเนนิการ 
 

3.6 กิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) 

๓.6.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางที่ ๓.6.๑  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมการจัดการ 

ทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) 
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ที ่ พื้นที่ติดตาม 
งบประมาณ (บาท) คิดเปน็ 

ร้อยละ 
ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

1 สจป.ท่ี ๒ (เชียงราย) 547,500 0.00 0.00 11 มี.ค. 62 

หมายเหต ุ  สจป.ท่ี ๒ (เชยีงราย) ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 

๓.6.2 ผลการด าเนนิงาน 

1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชยีงราย) 

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น 

บ้านห้วยชมพู ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมการปลูกป่าทั่วไป     

และผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานให้ทราบ ทั้งนี้ ได้รับแผนปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ปม. ๑ - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

เพื่อด าเนินการปลูกป่าทั่วไป จ านวน ๒๕ ไร่ อยู่ระหว่างรออนุมัติจากกรมป่าไม้ เพื่อด าเนินการตาม

มาตรา 19 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 

3.7 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

 3.7.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางท่ี 3.7.1  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมโครงการ 

ส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

ที ่ พื้นที่ติดตาม งบประมาณ (บาท) คิดเปน็

ร้อยละ 

ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

๑ สจป.ท่ี ๖ (อุดรธานี) 1,994,500 5,500 0.27 14 มี.ค. 62 

2 สจป.ท่ี ๑0 (ราชบุรี) 1,062,500 111,390 10.48 20 มิ.ย. 62 

3 สจป.ท่ี 8 (นครราชสมีา) 3,541,600 527,599 14.90 10 ก.ค. 62 

4 สจป.ท่ี ๓ (ล าปาง) 2,687,000 2,640,531 98.27 9 ส.ค. 62 

5 สจป.ท่ี ๔ สาขานครสวรรค ์ 1,730,000 323,000 18.67 19 ส.ค. 62 

3.7.2 ผลการด าเนนิงาน 

1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ณ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด

หนองบัวล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

1.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 
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1.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์และจัดท าทะเบียน

เกษตรกรแล้วเสร็จ 190 ไร่ จากเป้าหมาย 400 ไร่ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 47.50 

1.3) ขณะนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการประชาสัมพันธ์และจัดท าทะเบียนเกษตรกร      

ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและการให้ค าแนะน าด้านวิชาการในการปลูกบ ารุงรักษาต้นไม้ รวมทั้ง 

จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้ทั่วไปแก่เกษตรกร จ านวน 80,000 กล้า 

1.4) ส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของโครงการฯ 

เพื่อสนับสนุนเงินทุนการปลูกต้นไม้แก่เกษตรกร ยังไม่ด าเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ    

จะเริ่มด าเนินการได้ เมื่อเกษตรกรท าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑข์องโครงการฯ 

1.5) เกษตรกรได้ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คงเหลือพื้นที่ 1,193 ไร่ จากจ านวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 1,200 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกร      

ที่ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คงเหลือพื้นที่ 581 ไร่ จากจ านวนพื้นที่ที่

เข้าร่วมโครงการ 600 ไร่ 

2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑0 (ราชบุรี)  

 2.1) ประชาสัมพันธ์ และจัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เป้าหมายจ านวน 

500 ไร่  ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์และจัดท าทะเบียน จ านวน 37 ราย 500 ไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 100 

 2.2) สนับสนุนกล้าไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร อยู่ระหว่างการด าเนินการโดยมี

เป้าหมาย ดังนี้  

- ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท เป้าหมาย 500 ไร่ 

- ปีที่ 2 ไร่ละ 700 บาท   เป้าหมาย 500 ไร่ 

- ปีที่ 3 ไร่ละ 800 บาท   เป้าหมาย 300 ไร่ 

3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

 3.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ           

ใช้จ่ายเงนิ (ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 

 3.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับ

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน 800 ไร่ นอกจากนี้  ยังสามารถ           

ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการปลูกป่าได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน 40 ครั้ง อีกด้วย 

 3.3) ได้รับ เป้าหมายในการสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่ เกษตรกร จ านวน 

160,000 กล้า สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ จ านวน 120,000 กล้า คิดเป็นรอ้ยละ 75 

 3.4) ส าหรับการจ่ายเงินสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกรปี 2560 

– 2562 (ปีที่ 1 – 3) ขณะนี ้อยู่ระหว่างการปลูกและบ ารุงป่า 
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4) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล าปาง) 

 4.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

 4.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับ

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน 900 ไร่ (181 ราย) จัดเตรียมและ

สนับสนุนกล้าไม้ทั่วไปแก่เกษตรกรได้แลว้เสร็จตามเป้าหมาย จ านวน 180,000 กล้า  

 4.3  ส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของโครงการเพื่อ

สนับสนุนเงนิทุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปี 2560 - 2562 (ปีที่ 1 - 3) ก าลังด าเนินการ 

5) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ 

 5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม.1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 

 5.2  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับ

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน 500 ไร่ จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้

ทั่วไปแก่เกษตรกรได้แลว้เสร็จตามเป้าหมาย จ านวน 100,000 กล้า  

 5.3 ส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของโครงการ เพื่อ

สนับสนุนเงินทุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปี 2560  - 2562 (ปีที่ 1 - 3) ขณะนี ้      

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

3.8  กิจกรรมจัดระเบียบที่ดนิท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 3.8.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางท่ี ๓.8.๑  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม 

จัดระเบียบที่ดนิท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ที ่ พื้นที่ติดตาม งบประมาณ (บาท) คิดเปน็

ร้อยละ 

ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

๑ สจป.ท่ี ๖ (อุดรธานี) 47,788 47,788 100.00 19 มี.ค. 62 

2 สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี) 400,000 7,505 1.88 1 พ.ค. 62 

3 สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 315,000 183,715 58.32 31 พ.ค. 62 

4 สจป.ท่ี 8 (นครราชสมีา) 210,000 151,972 72.36 18 ม.ิย .62 

5 สจป.ท่ี ๓ (ล าปาง) 237,300 211,075.30 88.95 9 ส.ค. 62 
 

3.8.2  ผลการด าเนนิงาน  

 1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 
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ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานร่วมกับผู้แทนส านักจัดการที่ดินป่าไม้  

ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

1.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 2 พฤศจกิายน ๒๕๖1 

1.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เข้าร่วมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน

จังหวัดเลย เพื่อร่วมตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ซึ่งสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ ๒,๓๔๘-

๓-๑๕ ไร่ จากเป้าหมาย ๔,๒๒๘ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 55.55 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด มีพื้นที่ที่สามารถ

ด าเนนิการจัดระเบียบฯ ได้เพียง ๒,๓๔๘-๓-๑๕ ไร่ 

 2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน ๒๕๖1 

2.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบาย

ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จังหวัดระยอง เพื่อร่วมตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรให้เป็นปัจจุบัน      

ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ด าเนินการ จ านวน 21,800 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนาและ

ป่าทุ่งควายกิน ในพื้นที่ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ขณะนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการร่วม

ส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดนิของราษฎร 

 3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

3.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2561 

3.2)  แผนการปฏิบัติงานฯ ก าหนดให้ด าเนินการใน 3 พืน้ที่ ได้แก่ 

- ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย จังหวัดชุมพร 

- ป่าสงวนแห่งชาติป่าละแม จังหวัดชุมพร 

- ป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย จังหวัดระนอง 

3.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบาย

ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จังหวัด หรือคณะท างานในการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน โดยร่วม

ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ เพื่อจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ด าเนินการ 

จ านวน 15,000 ไร่ โดยแบ่งเป็น จังหวัดชุมพร 14,290 ไร่ และจังหวัดระนอง 710 ไร่ 

3.4) ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าละแม จังหวัดชุมพร สามารถ

ด าเนนิการได้แลว้เสร็จทั้งป่าในพืน้ที่ลุ่มน้ า 3  4  5 จ านวน 1,590 ราย รวม 1,948 แปลง   
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เนื้อที่ 22,982-0-57 ไร่ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอพื้นที่

ด าเนนิการ คทช. ปรากฏว่า 

- พืน้ที่บางสว่นอยู่ในช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 1  2 

- ซ้อนทับพืน้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 

- บางแปลงไม่พบร่องรอยการท าประโยชน์ จึงเหลือพื้นที่ด าเนินการ จ านวน 

1,406 ราย รวม 1,756 แปลง เนื้อที่ 14,140-2-95 ไร่ ขอบเขตแปลง รวมเนื้อที่ 14,884-2-84 ไร ่

3.5)  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย จังหวัดชุมพร 

สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จทั้งป่าในพื้นที่ลุ่มน้ า 3  4  5 จ านวน 7,025 ราย รวม 8,301 แปลง 

เนื้อที่ 66,841-0-96 ไร่ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอพื้นที่

ด าเนินการ คทช. ปรากฏว่า ป่ารับร่อและป่าสลุย มีแปลงราษฎรบางแปลงทับซ้อนกัน และมีพื้นที่การใช้

ประโยชน์ อาทิ ส านักสงฆ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นต้น คงเหลือพื้นที่ด าเนินการ 

จ านวน 860 ราย รวม 1,381 แปลง เนื้อที่ 6,681-0-75 ไร่ ขอบเขตแปลง รวมเนื้อที ่7,640-3-68 ไร ่

 4) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

4.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจกิายน 2561 

4.2 แผนการปฏิบัติงานฯ ก าหนดให้ด าเนินการใน 3 พืน้ที่ ได้แก่ 

    - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากช่องและป่าหมูส ีจังหวัดนครราชสีมา 

    - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกโจดแปลงที่ 2 และป่าบ้านหัวถนน จังหวัดบุรีรัมย์ 

    - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนิล้ม จังหวัดสุรินทร์ 

4.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบาย

ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จังหวัด ในการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  

โดยมีพื้นที่ เป้าหมายให้ด าเนินการ จ านวน 10,000 ไร่ สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ จ านวน  

1,813 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.13 ทั้งนี้ ได้พิจารณาขอบเขตพื้นที่ที่จะด าเนินการและประชุมชี้แจง

ราษฎรในพืน้ที่เป้าหมายร่วมกับ คทช.จังหวัด เรียบร้อยแลว้ 

4.4)  ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลขอบเขตพื้นที่ที่ขออนุญาต และตรวจสอบ

ทบทวนข้อมูลผู้ครอบครองที่ดนิท ากิน 

 5) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล าปาง) 

5.1)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม.1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2561 

5.2) แผนการปฏิบัติงานฯ ก าหนดให้ด าเนินการใน 3 พืน้ที่ ได้แก่ 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแมป่ราบ จังหวัดล าปาง 
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- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจรมิ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหว้ยช้างและป่าปู่เจา้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบาย

ที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ในการส ารวจตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการเตรียมการจัดท า

ข้อมูลใช้เป็นข้อมูลในการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนต่อไป โดยมีพื้นที่เป้าหมายให้ด าเนินการ จ านวน 

11,300 ไร่ สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
 

3.9 กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดนิและแผนที่ขอบเขตที่ดิน 

ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

 3.9.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางท่ี ๓.9.๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมส ารวจทรัพยากร 

ที่ดนิและป่าไม้ เพื่อจัดท าขอ้มูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

ที ่ พื้นที่ติดตาม งบประมาณ (บาท) คิดเปน็

ร้อยละ 

ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

1 สจป.ท่ี ๒ (เชยีงราย) 679,000 379,029 55.82 11 มี.ค. 62 

2 สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี) 865,200 708,134 81.85 1 พ.ค. 62 

3 สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 732,200 732,080 99.98 31 พ.ค. 62 

4 สจป.ท่ี ๑0 (ราชบุรี) 406,200 217,554.76 53.56 ๒๑ มิ.ย. 62 

5 สจป.ท่ี 8 (นครราชสมีา) 1,796,500 1,637,497.44 91.14 18 มิ.ย. 62 

6 สจป.ท่ี ๓ (ล าปาง) 1,041,000 602,306 57.86 9 ส.ค. 62 

7 สจป.ท่ี ๔ สาขานครสวรรค ์ 399,600 399,600 100.00 15 ส.ค. 62 
 

3.9.2 ผลการด าเนนิงาน 

1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชยีงราย) 

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ณ บ้านแม่ต  าน้อย หมู่ที่ ๑๘ ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา และผูร้ับผดิชอบกิจกรรมได้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานให้ทราบ 

1.1) ได้ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบในขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร จ านวน ๔,๒๙๑ ไร่

จากเป้าหมาย จ านวน ๗,๒๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๙ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) ส ารวจตรวจสอบสภาพป่าและการใชท้ี่ดนิ 

(๒) ส ารวจการถือครองพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

(๓) ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริง 

2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 
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 2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน ๒๕๖1 

 2.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการส ารวจรังวัดแปลง

ที่ดิน จ านวน 10,000 ไร่ โดยเป็นพืน้ที่ป่าไม้ถาวร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี (ป่าที่จะด าเนินการ

หมายเลข 2) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ สามารถด าเนินการส ารวจฯ ได้แล้วเสร็จ จ านวน 10,371 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 103.71 ซึ่งเกินคา่เป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้ในแผน 

3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) 

 3.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2562 

 3.2) แผนการปฏิบัติงานฯ ก าหนดให้ด าเนินการในพื้นที่ป่าที่จะด าเนินการหมายเลข 

92 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 8,000 ไร่ สามารถด าเนินการส ารวจได้แล้วเสร็จ 8,258 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 103.23 

4) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 4.1) แผนการปฏิบัติงานก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการ จ านวน 3,100 ไร่         

โดยก าหนดให้ด าเนินการในพื้นที่ป่า ดังนี้  1) ป่าเขาช้างเผือก (หมายเลขที่  68 ป่าพระแท่นดงรัง         

ป่าหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2,250 ไร่ และ 2) ป่าหมายเลข 68 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 

680 ไร่ 

 4.2) ผลการด าเนินงานสามารถส ารวจได้แล้วเสร็จ รวม 2,918-2-47 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 94.13 ไร่  ประกอบด้วย 1) ป่าเขาช้างเผือก (หมายเลขที่ 68 ป่าพระแท่นดงรัง ป่าหนองรี 

จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1,372-3-88 ไร่ และ 2) ป่าหมายเลข 68 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 

1,545-2-59 ไร่ 

5) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

 5.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจกิายน 2561 

 5.2) แผนการปฏิบัติงานฯ ก าหนดให้ด าเนินการในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าห้วยส าราญ 

(หมายเลข 6) จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 24,000 ไร่ สามารถด าเนินการส ารวจได้แล้วเสร็จ 17,073 ไร่   

คิดเป็นรอ้ยละ 71.05 

 5.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการส ารวจสภาพพื้นที่ป่าไม้ถาวร    

เพื่อจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่คงสภาพป่า พื้นที่อยู่อาศัยและท ากิน และพื้นที่ภาระผูกพันอื่นๆ 

รวมทั้งประชุมช้ีแจงราษฎรในพืน้ที่เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

5.4) ขณะนี ้อยู่ระหว่างการส ารวจการถือครองที่ดนิของราษฎร 
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6) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล าปาง) 

 6.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม. 1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2561 

 6.2) แผนการปฏิบัติงานฯ ก าหนดให้ด าเนินการใน 2 พืน้ที่ ได้แก่ 

 - ป่าไม้ถาวร ป่าแมอ่ิง – แมต่  า – แมจุ่น๋ จังหวัดล าปาง 

  - ป่าไม้ถาวร ป่าที่จะด าเนนิการ (หมายเลข 59) จังหวัดอุตรดิตถ์  

 6.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการ จ านวน 5,000 ไร่ 

สามารถด าเนินการส ารวจได้ จ านวน 5,230 ไร่ ซึ่งด าเนินการได้แล้วเสร็จเกินค่าเป้าหมาย คิดเป็น  

ร้อยละ 104.60 

 6.4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการเพิ่มเติมอีก 5,000 ไร่ 

โดยได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมอีก จ านวน 508,400 บาท 

7) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ 

 7.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

(ปม. 1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

 7.2) แผนการปฏิบัติงานฯ ก าหนดให้ด าเนินการในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าแม่วงก์ 

-แมเ่ปิน ต าบลห้วยน้ าหอม อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

 7.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการ จ านวน 3,000 ไร่ 

สามารถด าเนินการส ารวจได้ จ านวน 3,122-3-23 ไร่ (150 ราย) รวม 173 แปลง ซึ่งด าเนินการได้

แล้วเสร็จเกินค่าเป้าหมาย คิดเป็นรอ้ยละ 104.10 
 

3.10  กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

3.10.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางท่ี ๓.10.๑  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมป้องกัน 

และควบคุมหมอกควัน 

ที ่ พื้นที่ติดตาม 
งบประมาณ (บาท) คิดเปน็ 

ร้อยละ 
ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

1 สจป.ท่ี ๒ (เชยีงราย) 562,600 100,000 17.77 20มี.ค. 62 

2 สจป.ท่ี 8 (นครราชสมีา) 1,265,400 1,265,400 100.00 27 มิ.ย. 62 

3 สจป.ท่ี ๔ สาขานครสวรรค ์ 1,205,600 1,196,600 99.25 15 ส.ค. 62 
 

 

 

3.10.2  ผลการด าเนนิงาน 

 1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชยีงราย) 
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ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 

ณ ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้รายงานความก้าวหน้า  

ผลการด าเนนิงานให้ทราบ 

1.1) จัดท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่า จ านวน ๘๕ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๔ จาก

เป้าหมาย ๙๐ กิโลเมตร 

1.2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า จ านวน ๒ เครือข่าย 

ประกอบด้วย (๑) หมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า บ้านห้วยน้ าเย็น หมู่ ๑ ต าบลวาวี 

อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  และ (๒) หมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า บ้านห้วยไคร้ 

หมู่ ๑๓ ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จากเป้าหมาย จ านวน ๒ เครอืข่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจกิายน 2561 

2.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถจัดท าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า

แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน 110 กิโลเมตร โดยแบ่งความรับผดิชอบ ดังนี้ 

 - หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา จ านวน 30 กิโลเมตร 

 - หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ จ านวน 50 กิโลเมตร 

 - หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์ จ านวน 30 กิโลเมตร 

3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ 

 3.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

 3.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถจัดท าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า

แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน 40 กิโลเมตร และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟ

ป่าได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน 8 หมูบ่้าน 
 

3.11  กิจกรรมส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน 

3.11.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางที่ ๓.11.1  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม 

ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ที ่ พื้นที่ติดตาม 
งบประมาณ (บาท) คิดเปน็ 

ร้อยละ 
ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

๑ สจป.ท่ี ๖ (อุดรธานี) 70,000 0.00 0.00 18 ม.ีค.62 

๒ สจป.ท่ี ๒ (เชยีงราย) 1,208,800 400,196 33.11 18 ม.ีค.62 
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ที ่ พื้นที่ติดตาม 
งบประมาณ (บาท) คิดเปน็ 

ร้อยละ 
ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

๓ สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี) 2,508,600 256,924 10.24 17 พ.ค.62 

4 สจป.ท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 1,621,200 899,650.65 55.49 31 พ.ค.62 

5 สจป.ท่ี ๑0 (ราชบุรี) 2,321,200 734,121.19 31.63 20มิ.ย.62 

6 สจป.ท่ี 8 (นครราชสมีา) 5,516,000 3,963,605.38 71.86 10 ก.ค.62 

7 สจป.ท่ี ๓ (ล าปาง) 1,131,000 1,061,772 93.88 9 ส.ค.62 

8 สจป.ท่ี ๔ สาขานครสวรรค ์ 1,218,000 1,160,572 95.29 16 ส.ค.62 

หมายเหต ุ  สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) ยังไมม่กีารเบิกจ่าย 
 

3.11.2  ผลการด าเนนิงาน 

1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ณ ป่าชุมชนบ้านโคกแก่นช้าง  

หมูท่ี่ 3 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

1.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562   

1.2) เจา้หน้าที่ผู้รับผดิชอบโครงการด าเนินการประชุมประชาคมราษฎรแล้วเสร็จ 

1.3) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการบริหารจัดการ

พืน้ที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562) 

2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๒ (เชยีงราย) 

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยมะซาง  

หมู่ที่ ๕ ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้รายงานความก้าวหน้า

ผลการด าเนนิงานให้ทราบ 

2.1) กิจกรรมจัดตั้งป่าชุมชน จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน จากเป้าหมาย ๕๐ หมู่บ้าน 

คิดเป็นรอ้ยละ ๒๐  

2.2) กิจกรรมต่ออายุ โครงการป่าชุมชน จ านวน ๒๒ หมู่บ้าน จากเป้าหมาย           

 ๖๘ หมู่บ้าน คิดเป็นรอ้ยละ ๓๒.๓๕  

2.3) เงินอุดหนุนทั่วไป ได้ด าเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแล้ว จ านวน ๓ หมู่บ้าน       

จากเป้าหมาย จ านวน ๓ หมูบ่้าน คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐  

3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

3.1) การจัดตั้งป่าชุมชน 7 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย 160 หมู่บ้าน คิดเป็น 

ร้อยละ 4.38  
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3.2) การต่ออายุป่าชุมชนแล้วเสร็จ 7 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย 71 หมู่บ้าน 

คิดเป็นรอ้ยละ 9.86 

3.3) การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

จ านวน 4 หมูบ่้าน 

4) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

4.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม.101 – 104) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 

4.2) เจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบโครงการ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ 4 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย 55 หมู่บ้าน คิดเป็น 

ร้อยละ 7.27   

- ต่ออายุป่าชุมชนแล้วเสร็จ 14 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย 68 หมู่บ้าน  

คิดเป็นรอ้ยละ 20.59 

- บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

จ านวน 4 หมูบ่้าน 

5) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑0 (ราชบุรี) 

 5.1) การจัดตั้ งป่าชุมชน 5 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย 95 หมู่บ้าน คิดเป็น 

ร้อยละ 5.26  

 5.2) การต่ออายุป่าชุมชนแล้วเสร็จ 52 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย 68 หมู่บ้าน  

คิดเป็นรอ้ยละ 76 

 5.3 การบริหารจัดการพืน้ที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

จ านวน 6 หมูบ่้าน  

6) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

6.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 

6.2) เจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบโครงการ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ 202 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย 196 หมู่บ้าน   

คิดเป็นรอ้ยละ 103.06 

- ต่ออายุป่าชุมชนแล้วเสร็จ 260 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย 255 หมู่บ้าน  

คิดเป็นรอ้ยละ 101.96 

- บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
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7) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล าปาง) 

 7.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจกิายน 2561 

 7.2 เจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบโครงการ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดตัง้ป่าชุมชนแลว้เสร็จตามเป้าหมาย จ านวน 15 หมูบ่้าน 

- ต่ออายุป่าชุมชนแล้วเสร็จ 44 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย 104 หมู่บ้าน   

คิดเป็นรอ้ยละ 42.31 

- บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

จ านวน 4 หมูบ่้าน 

8) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ 

 8.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 8 มกราคม 2562 

 8.2) เจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบโครงการ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 - จัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ จ านวน 46 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย จ านวน  

40 หมู่บ้าน คิดเป็นรอ้ยละ 115 

 - ต่ออายุป่าชุมชนแล้วเสร็จ จ านวน 132 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย จ านวน 

140 หมูบ่้าน คิดเป็นรอ้ยละ 94.29 

 - บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

จ านวน 5 หมูบ่้าน 
 

3.12  กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

3.12.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางที่ ๓.12.1  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมโครงการฟื้นฟู 

ระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ที ่ พื้นที่ติดตาม 
งบประมาณ (บาท) คิดเปน็ 

ร้อยละ 
ข้อมูล ณ วันที ่

แผน ผล 

1 สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 8,970,000 0.00 0.00 6 ม.ิย. 62 

2 สจป.ท่ี ๑0 (ราชบุรี) 1,950,000 0.00 0.00 20 ม.ิย. 62 

3 สจป.ท่ี 8 (นครราชสมีา) 11,700,000 7,337,500 62.71  10 ก.ค. 62 

4 สจป.ท่ี ๔ สาขานครสวรรค ์ 1,170,000 551,092 27.10 15 ส.ค. 62 

หมายเหต ุ สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์ธาน)ี/สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) ยังไมม่กีารเบิกจ่าย 
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 3.12.2  ผลการด าเนนิงาน 

 1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

1.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 

1.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการปลูกฟื้นฟูป่า 

จ านวน 2,300 ไร่ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑0 (ราชบุรี) 

ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการปลูกฟื้นฟูป่า จ านวน 500ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวน

แหง่ชาติป่าเขาช้างเผือก ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

3.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 

3.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการปลูกฟื้นฟูป่า 

จ านวน 3,000 ไร่ โดยแบ่งความรับผดิชอบ ดังนี้ 

- หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราชที่  1 

จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 500 ไร่ 

- หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากช่องและป่าหมูสีที่ 1 จังหวัด

นครราชสีมา จ านวน 400 ไร่ 

- หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 200 ไร่ 

- หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกระสังล าพญากลางที่ 2 จังหวัด

นครราชสีมา จ านวน 400 ไร่ 

- หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพญาใหญ่ที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์ 

จ านวน 300 ไร่ 

- หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพญาใหญ่ที่ 7 จังหวัดบุรีรัมย์ 

จ านวน 200 ไร่ 

- หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือที่ 1 จังหวัด

ชัยภูมิ จ านวน 500 ไร่ 

- หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือที่ 4 จังหวัด

ชัยภูมิ จ านวน 500 ไร่ 

3.3) ขณะนี ้อยู่ระหว่างขัน้ตอนการปลูก/ขนส่งกล้าไม้ 
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3.4) ส าหรับขั้นตอนการดายวัชพืช และปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย     

ยังไม่ด าเนนิการ 

4) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ 

4.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 

4.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการปลูกฟื้นฟูป่า 

จ านวน 300 ไร่ และเป้าหมายการจัดเตรยีมกล้าไม้ส าหรับปลูก จ านวน 77,100 กล้า โดยแบ่งเป็น 

 - หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผ่เขียว จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการ

จัดสรรค่าเป้าหมายให้รับผิดชอบด าเนินการปลูกฟื้นฟูป่า จ านวน 100 ไร่ และค่าเป้าหมายการจัดเตรียม

กล้าไม้ส าหรับปลูก จ านวน 25,700 กล้า 

 - หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย   

ที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการจัดสรรค่าเป้าหมายให้รับผิดชอบด าเนินการปลูกฟื้นฟูป่า จ านวน 200 ไร่ 

และค่าเป้าหมายการจัดเตรยีมกล้าไม้ส าหรับปลูก จ านวน 51,400 กล้า 

4.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถด าเนินการส ารวจรังวัดแนวเขตและ

ฝังหลักเขต ถางและก าจัดวัชพืช เก็บริบสุมเผา ท าทางตรวจการและแนวกันไฟ จัดท าหลักหมายแนวปลูก 

ปักหลักและขนกล้าไม้ และจัดเตรียมกล้าไม้ส าหรับปลูกได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

4.4) ส าหรับการดายวัชพืช การปลูกซ่อมและใส่ปุ๋ย และนับเปอร์เซ็นต์การรอดตาย

ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการ 
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บทท่ี ๔ 

การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 

๔.๑ วิธีการและขั้นตอนการประเมินผล 

๔.๑.๑ การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) ด ำเนนิกำรตำม ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

(๑)  รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จำกเอกสำรและรำยงำน

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยเป็นกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในระดับ

ผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 กับเป้ำหมำยผลผลิตประจ ำปีใน ๔ มิติ ได้แก่ มิติปริมำณ  

มิติคุณภำพ มิติเวลำ และมิติตน้ทุน เป็นเกณฑก์ำรประเมนิผลที่ก ำหนดเพิ่มเติม 

(๒)  สรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดและตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้  

(๓) จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินเพื่อรำยงำนอธิบดีและผูบ้ริหำรกรมป่ำไม้  

๔.๑.๒  การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) ด ำเนนิกำรตำม ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จำกเอกสำรและรำยงำน

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยเป็นกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนใน

ระดับผลลัพธ์ (เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 กับเป้ำหมำย

ผลลัพธ์ (เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหนว่ยงำน) ที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  

(๒)  สรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑแ์ละตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้  

(๓) จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินเพื่อรำยงำนอธิบดีและผูบ้ริหำรกรมป่ำไม้  

๔.๑.๓ การประเมินผลภาพรวมจากผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ด ำเนินกำรตำม ๓ ขั้นตอน 

ดังนี้ 

  (๑) รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จำกเอกสำรและรำยงำน

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยน ำผลจำกกำรประเมินผลลัพธ์ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 มำวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกรมป่ำไม้ 

  (๒) สรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดไว้ 

  (๓) จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินเพื่อรำยงำนอธิบดีและผูบ้ริหำรกรมป่ำไม้ 
 

๔.๒ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล 

๔.๒.๑  ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) 

  ตัวชี้วัดที่ใช้ส ำหรับกำรประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 คือตัวชี้วัดในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ (เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน) 

ที่ก ำหนดไว้จำกเอกสำรและรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 
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๔.๒.๒  เกณฑ์การประเมินผล 

 (๑) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 

(๑.๑) กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผล อยู่ในรูปแบบกำรให้คะแนนส ำหรับทุกโครงกำร/

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรประเมินผลของตัวชี้วัดใน ๔ มิติ ได้แก่ มิติปริมำณ มิติคุณภำพ มิติเวลำ และมิติต้นทุน 

โดยมีเกณฑก์ำรให้คะแนน ดังนี้ 

(๑.๑.๑) มิติปริมำณ 

ตารางท่ี ๔.๒.๑ แสดงเกณฑ์กำรประเมนิผลผลติในมิตปิริมำณ 

คะแนน ความหมาย สถานะ 

3.๐๐ ผลผลิตสูงกว่ำเป้ำหมำย (มำกกว่ำร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ผำ่น 

2.5๐ ผลผลิตเท่ำกับเป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ผำ่น 

2.๐๐ ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ - ๙๙.๙๙ ไม่ผ่ำน 

1.5๐ ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๔.๙๙ ไม่ผ่ำน 

๑.๐๐ ผลผลิตต่ ำกว่ำร้อยละ ๙๐.๐๐ ไม่ผ่ำน 

๐.๐๐ ไม่มรีำยงำนผลผลิต ไม่ผ่ำน 

(๑.๑.๒) มิติคุณภำพ 

ตารางท่ี ๔.๒.๒ แสดงเกณฑก์ำรประเมนิผลผลติในมิตคิุณภำพ 

คะแนน ความหมาย สถานะ 

3.๐๐ ผลผลิตสูงกว่ำเป้ำหมำย (มำกกว่ำร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ผำ่น 

2.5๐ ผลผลิตเท่ำกับเป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ผำ่น 

2.๐๐ ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ - ๙๙.๙๙ ไม่ผ่ำน 

1.5๐ ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๔.๙๙ ไม่ผ่ำน 

๑.๐๐ ผลผลิตต่ ำกว่ำร้อยละ ๙๐.๐๐ ไม่ผ่ำน 

๐.๐๐ ไม่มรีำยงำนผลผลิต ไม่ผ่ำน 
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(1.1.3) มิติเวลำ 

ตารางท่ี ๔.๒.๓ แสดงเกณฑก์ำรประเมนิผลผลติในมิตเิวลำ 

คะแนน ความหมาย สถานะ 

3.๐๐ มีกำรบริหำรจัดกำรเวลำได้สูงกว่ำเป้ำหมำย (ใช้ระยะเวลำ ด ำเนินงำนน้อย

กว่ำที่ก ำหนดไว้ในแผน) 

ผำ่น 

2.๐๐ มีกำรบริหำรจัดกำรเวลำได้เท่ำกับเป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ผำ่น 

1.๐๐ มีกำรบริหำรจัดกำรเวลำได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย (ใช้ระยะเวลำ ด ำเนินงำนเกิน

กว่ำที่ก ำหนดไว้ในแผน) 

ไม่ผ่ำน 

๐.๐๐ ไม่มรีำยงำนผลผลิต ไม่ผ่ำน 

   (๑.๑.๔) มิติตน้ทุน 

ตารางท่ี ๔.๒.๔ แสดงเกณฑ์กำรประเมนิผลผลติในมิตติ้นทุน 

คะแนน ความหมาย สถานะ 

3.๐๐ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมเป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ผำ่น 

2.5๐ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณคิดเป็นรอ้ยละ ๙๕.๐๐ - ๙๙.๙๙ ผำ่น 

2.๐๐ มิกำรเบิกจ่ำยงบประมำณคิดเป็นรอ้ยละ ๙๒.๐๐ - ๙๔.๙๙ ไม่ผ่ำน 

1.5๐ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณคิดเป็นรอ้ยละ ๙๐.๐๐ - ๙๑.๙๙ ไม่ผ่ำน 

๑.๐๐ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ ำกว่ำร้อยละ ๙๐.๐๐ ไม่ผ่ำน 

๐.๐๐ ไม่มรีำยงำนผลผลิต ไม่ผ่ำน 

(๑.๒)  กำรก ำหนดเกณฑ์กำรวัดผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในระดับผลผลิตของ 

กรมป่ำไม้ มีดังนี ้ 

    - ระดับดีมำก  เท่ำกับช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 

    - ระดับดี  เท่ำกับช่วงคะแนน 1.51 – 2.25 

    - ระดับพอใช้ เท่ำกับช่วงคะแนน 0.76 – 1.50 

    - ระดับควรปรับปรุง   

    หรอืไม่มรีำยงำนผลผลติ เท่ำกับช่วงคะแนน 0.00 – 0.75 

(๒) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 

   กำรประเมินผลในระดับผลลัพธ์ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนไว้ที่คะแนนเต็ม  

3.๐๐ คะแนน โดยมีรำยละเอียดของเกณฑก์ำรประเมนิผล ดังนี้ 
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(๒.1) กำรก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินผลอยู่ในรูปแบบกำรใหค้ะแนน ส ำหรับทุกโครงกำร/

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรประเมนิผลโดยมีเกณฑก์ำรให้คะแนน ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2.5 แสดงเกณฑ์กำรประเมนิผลในระดับผลลัพธ์ 

คะแนน ความหมาย สถานะ 

3.๐๐ ผลลัพธ์สูงกว่ำเป้ำหมำย (มำกกว่ำร้อยละ ๑0๐.๐0) ผำ่น 

2.5๐ ผลลัพธ์เท่ำกับเป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ผำ่น 

2.๐๐ ผลลัพธ์คิดเป็นรอ้ยละ ๙๐.๐๐ - ๙๙.๙๙ ไม่ผ่ำน 

1.5๐ ผลลัพธ์คิดเป็นรอ้ยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ ไม่ผ่ำน 

๑.๐๐ ผลลัพธ์ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐.๐๐ ไม่ผ่ำน 

๐.๐๐ ไม่มรีำยงำนผลลัพธ์(รำยงำนผลผลิตไม่ครบถ้วน) ไม่ผ่ำน 

(๒.๒)  กำรก ำหนดเกณฑ์กำรวัดผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในระดับ 

ผลลัพธ์ของกรมป่ำไม้ มิดังนี ้ 

    - ระดับดีมำก  เท่ำกับช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 

    - ระดับดี  เท่ำกับช่วงคะแนน 1.51 – 2.25 

    - ระดับพอใช้ เท่ำกับช่วงคะแนน 0.76 – 1.50 

    - ระดับควรปรับปรุง   

    หรอืไม่มรีำยงำนผลลัพธ์ เท่ำกับช่วงคะแนน 0.00 – 0.75 

(๓) การประเมินระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในภาพรวม 

   กำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 

กรมป่ำไม้ ด ำเนินกำรโดยหำค่ำเฉลี่ยจำกตัวชี้วัดในระดับผลผลิตและผลลัพธ์จ ำแนกตำมโครงกำร/

กิจกรรม จ ำนวน ๑4 ตัวชี้วัดส ำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กรมป่ำไม้ เฉพำะโครงกำร/กิจกรรมที่

ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 โดยก ำหนดเกณฑ์กำรวัดผลส ำเร็จ/

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรในภำพรวมของกรมป่ำไม้ไว้ ดังนี้ 

   (3.1) ระดับดีมำก  เท่ำกับช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 

   (3.2) ระดับดี   เท่ำกับช่วงคะแนน 1.51 – 2.25 

   (3.3) ระดับพอใช้ เท่ำกับช่วงคะแนน 0.76 – 1.50 

   (3.4) ระดับควรปรับปรุง   

    หรอืไม่มรีำยงำนผลส ำเร็จ เท่ำกับช่วงคะแนน 0.00 – 0.75 
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๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

๔.๓.๑  การประเมินระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในภาพรวม 

  รูปแบบตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนใน

ภำพรวม จ ำแนกกำรประเมินผลออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ๑) เกณฑ์วัดประสิทธิภำพ ๔ ตัวชี้วัด 

๒) เกณฑ์วัดประสิทธิผล ๑ ตัวชี้วัด ดังนั้น ตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์

ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม ด ำเนินกำรโดยหำค่ำเฉลี่ยจำกตัวชี้วัดทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ซึ่งผลกำรประเมิน

สำมำรถแสดงได้ ดังนี้ 

  (๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ : พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติและพื้นที่อื่น ๆ ตำมกฎหมำยได้รับกำรรักษำ 

39.78 ล้ำนไร่ ได้แก่ กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ จ ำนวน 

39.78 ล้ำนไร่  

ตารางท่ี ๔.๓.๑ แสดงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

ของตัวชี้วัดที่ ๑ 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑)  การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.50 

๑.2 ด้ำนด้ำนคุณภำพของผลผลติที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ๓.๐๐ 2.50 

๑.๓ ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจริงเปรียบเทียบกับแผน ๓.๐๐ 2.00 

๑.๔ สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อคำ่ใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 2.50 

๒)  การวัดประสิทธิผล   

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 2.38 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด 2.38 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑ ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ ๑ : พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติและพื้นที่อื่น ๆ ตำมกฎหมำยได้รับกำร

รักษำ 39.78 ล้ำนไร่ ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชีว้ัด มีค่ำเท่ำกับ 2.38 คะแนนซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 

2.26-3.00 คะแนน แสดงถึงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน  

ในภำพรวมของตัวช้ีวัดที่ ๑ อยู่ในระดับ ดีมำก 
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  (2) ตัวชี้วัดที่ 2 : พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่ทวงคืนได้ 100,000 ไร่ ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรป่ำไม้ จ ำนวน 9๐,๐๐๐ ไร่ และ 2) กิจกรรมชุดปฏิบัติกำรเฉพำะกิจ   

ยึดคืนผืนป่ำ จ ำนวน 10,000 ไร่  

ตารางท่ี ๔.๓.2  แสดงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม    

ของตัวชี้วัดที่ 2 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑)  การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.00 

๑.2 ด้ำนด้ำนคุณภำพของผลผลติที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ๓.๐๐ 2.50 

๑.3 ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจริงเปรียบเทียบกับแผน ๓.๐๐ 2.00 

๑.4 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อคำ่ใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 1.75 

๒)  การวัดประสิทธิผล   

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 1.82 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด 1.94 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.๒ ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ ๒ : พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่ทวงคืนได้ ๑๐๐,๐0๐ ไร่ ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ย

จำก 5 ตัวชี้วัด มีค่ำเท่ำกับ 1.94 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 1.51-2.25 คะแนน แสดงถึงผลกำร

ประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชีว้ัดที่ ๒ อยู่ในระดับ ด ี  
 

 (3) ตัวชี้วัดที่ 3 : พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้น จ ำนวน 51,750 ไร่ ประกอบด้วย 1) กิจกรรม

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) จ ำนวน ๑,5๐๐ไร่  2) กิจกรรม

โครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

จ ำนวน 10,000 ไร่ 3) กิจกรรมปลูกป่ำในพื้นที่โครงกำรพื้นฟูป่ำตำมมำตรำ ๒๕ พระรำชบัญญัติ 

ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ไร่ 4) กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกร

ป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) จ ำนวน 100 ไร่ 5) กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้

เพื่อสนับสนุนโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) จ ำนวน 150 ไร่  6) กิจกรรม

โครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จ ำนวน 30,000 ไร่  

 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
57 

 

ตารางท่ี ๔.๓.3 แสดงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม     

ของตัวชี้วัดที่ 3 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑)  การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 1.92 

๑.2 ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจริงเปรียบเทียบกับแผน ๓.๐๐ 1.50 

๑.3 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อคำ่ใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 1.92 

๒)  การวัดประสิทธิผล   

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 1.78 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก ๔ ตัวชี้วัด 1.78 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.๓ ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้น จ ำนวน 51,750 ไร่ ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 

๔ ตัวชี้วัด มีค่ำเท่ำกับ 1.78 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 1.51-2.25 คะแนน แสดงถึงผลกำรประเมิน

ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ ๓ อยู่ในระดับ ด ี
 

 (4) ตัวชี้วัดที่ 4 : ส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสำรสิทธิ์ 10,000 ไร่  

ได้แก่ กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่  

ตารางที่ ๔.๓.4 แสดงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ 

4 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑)  การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.00 

๑.2 ด้ำนด้ำนคุณภำพของผลผลติที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.00 

๑.3 ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.50 

๑.4 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อคำ่ใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 2.50 

๒)  การวัดประสิทธิผล   

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 2.13 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   



58 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

 ๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชีว้ัด 2.13 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.๔ ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่  ๔ : ส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพื้นที่ เอกสำรสิทธิ์  

๑๐,0๐๐ ไร่ ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด มีค่ำเท่ำกับ 2.13 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 1.51-

2.25 คะแนน แสดงถึงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม  

ของตัวช้ีวัดที่ ๔ อยู่ในระดับดี 
 

 (5) ตัวชี้วัดที่ 5 : จ ำนวนเนื้อที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่ได้รับกำรตรวจสอบเพื่อกำรจัดหำ

ที่ดินท ำกินให้ชุมชน จ ำนวน 200,000 ไร่ ได้แก่ กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน   

ในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จ ำนวน 200,000 ไร่  

ตารางท่ี ๔.๓.5 แสดงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม     

ของตัวชี้วัดที่ 5 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑)  การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 1.00 

๑.2 ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.00 

๑.3 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อคำ่ใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 2.50 

๒)  การวัดประสิทธิผล   

  ๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 1.83 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก ๔ ตัวชี้วัด 1.83 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.5 ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ 5 : จ ำนวนเนื้อที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่ได้รับกำรตรวจสอบเพื่อกำร

จัดหำที่ดินท ำกินให้ชุมชน จ ำนวน 200,000 ไร่ ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก ๔ ตัวชี้วัด มีค่ำเท่ำกับ 1.83 

คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 1.51-2.25 คะแนน แสดงถึงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์

ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชีว้ัดที่ 5 อยู่ในระดับ ด ี
 

 (6) ตัวชี้วัดที่ 6 : จ ำนวนเนื้อที่ป่ำไม้ถำวรที่ได้รับกำรส ำรวจสภำพพื้นที่เพื่อจัดท ำ

ข้อมูลที่ดิน จ ำนวน 215,031 (แผนเพิ่มเติม 15,031) ไร่ ได้แก่ กิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรที่ดิน    

และป่ำไม้เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่ำไม้ถำวร จ ำนวน 215,031 ไร่        

(แผนเพิ่มเติม 15,031 ไร่)   
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ตารางท่ี ๔.๓.6 แสดงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

ของตัวชี้วัดที่ 6 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑)  การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 3.00 

๑.2 ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.00 

๑.3 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อคำ่ใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 1.00 

๒)  การวัดประสิทธิผล   

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 2.00 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 4 ตัวชี้วัด 2.00 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.๖ ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชีว้ัดที่ ๖ : จ ำนวนเนือ้ที่ป่ำไม้ถำวรที่ได้รับกำรส ำรวจสภำพพื้นที่เพื่อจัดท ำ

ข้อมูลที่ดิน จ ำนวน 215,031 (แผนเพิ่มเติม 15,031) ไร่) ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก ๔ ตัวชี้วัด มีค่ำ

เท่ำกับ 2.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 1.51-2.25 คะแนน แสดงถึงผลกำรประเมินระดับ

ผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชีว้ัดที่ ๖ อยู่ในระดับ ดี 
 

 (7) ตัวชี้วัดที่ 7 : จ ำนวนเครอืข่ำยควำมร่วมมือในกำรควบคุมไฟป่ำมีส่วนร่วมในกำร

ป้องกันและควบคุมไฟป่ำ จ ำนวน 150 เครือข่ำย ได้แก่ กิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน 

จ ำนวน 150 เครือขำ่ย  

ตารางที่ ๔.๓.7 แสดงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

ของตัวชี้วัดที่ 7 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑)  การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.50 

๑.2 ด้ำนด้ำนคุณภำพของผลผลติที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ๓.๐๐ ๒.50 

๑.๓ ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจริงเปรียบเทียบกับแผน ๓.๐๐ ๒.๐0 

๑.๔ สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อคำ่ใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 3.00 

๒)  การวัดประสิทธิผล   
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 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 2.50 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด 2.50 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.๗ ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ ๗ : จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรควบคุมไฟป่ำมีส่วนร่วม 

ในกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ จ ำนวน 150 เครือข่ำย ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวที่วัด มีค่ำเท่ำกับ 

2.50 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 2.26-3.00 คะแนน แสดงถึงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชีว้ัดที่ ๗ อยู่ในระดับ ดีมำก  
 

 (8) ตัวชี้วัดที่  8 : รำษฎรในชุมชนได้รับกำรส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร        

ป่ำชุมชน จ ำนวน 2,482 หมู่บ้ำน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน จ ำนวน 2,282 หมู่บ้ำน 

ตารางที่ ๔.๓.8 แสดงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

ของตัวชี้วัดที่ 8 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑)  การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 1.00 

๑.2 ด้ำนด้ำนคุณภำพของผลผลติที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 3.00 

๑.3 ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 3.00 

๑.4 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อคำ่ใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 1.50 

๒)  การวัดประสิทธิผล   

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 2.12 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด 2.12 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.๘ ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ ๘ : รำษฎรในชุมชนได้รับกำรส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร  

ป่ำชุมชน จ ำนวน 2,482 หมู่บ้ำน ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด มีค่ำเท่ำกับ 2.12 คะแนน        

ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 1.51-2.25 คะแนน แสดงถึงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำร

ด ำเนนิงำนในภำพรวมของตัวช้ีวัดที่ ๘ อยู่ในระดับ ดี 
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 (9) ตัวชี้วัดที่  9 : พื้นที่ปลูกป่ำมีอัตรำกำรรอดตำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

ประกอบด้วย 1) กิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 80 2) กิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 3) กิจกรรมปลูกป่ำในพื้นที่โครงกำรฟื้นฟู 

ป่ำตำมมำตรำ ๒5 พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 80 4) กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 80 5) กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง 

(ปลูกป่ำทั่วไป)  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 6) กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 

ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80   

ตารางท่ี ๔.๓.9 แสดงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม    

ของตัวช้ีวัดที่ 9 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑)  การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 1.92 

๑.2 ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 1.50 

๑.3 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อคำ่ใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 1.92 

๒)  การวัดประสิทธิผล   

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 1.39 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 4 ตัวชี้วัด 1.58 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.๙ ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชีว้ัดที่ ๙ : พื้นที่ปลูกป่ำมีอัตรำกำรรอดตำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ได้ค่ำ

คะแนนเฉลี่ยจำก ๔ ตัวชี้วัด มีค่ำเท่ำกับ 1.70 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 1.51-2.25 คะแนน 

แสดงถึงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชีว้ัดที่ ๙ อยู่ในระดับ ด ี
 

 (10) ตัวชี้วัดที่ 10 : เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรควบคุมไฟป่ำมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ได้แก่ กิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 

  



62 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

ตารางที่ ๔.๓.10 แสดงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม   

ของตัวชี้วัดที่ 10 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑)  การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 3.00 

๑.2 ด้ำนด้ำนคุณภำพของผลผลติที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.50 

๑.3 ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.00 

๑.4 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อคำ่ใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 3.00 

๒)  การวัดประสิทธิผล   

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 2.50 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด 2.56 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.10 ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ 10 : เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรควบคุมไฟป่ำมีส่วนร่วมในกำร

เฝ้ำระวังไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด มีค่ำเท่ำกับ 2.56 คะแนน ซึ่งอยู่

ในช่วงคะแนน 2.26-3.00 คะแนน แสดงถึงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำร

ด ำเนนิงำน ในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ ๑๐ อยู่ในระดับ ดีมำก 
 

 (11)ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละ 80 ของกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรดูแล รักษำ 

พัฒนำป่ำไม้ ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ร้อยละ 80  

ตารางที่ ๔.๓.11 แสดงผลกำรประเมนิระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

ของตัวช้ีวัดที่ 11 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑) การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลติที่ท ำได้จรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 1.00 

๑.2 ด้ำนด้ำนคุณภำพของผลผลติที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 3.00 

๑.3 ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 3.00 

๑.4 สัดส่วนค่ำใช้จำ่ยจรงิต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 

 

 

3.00 1.50 
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 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๒) การวัดประสิทธิผล   

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 2.12 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด 2.12 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.11 ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละ 80 ของกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรดูแล 

รักษำ พัฒนำป่ำไม้ ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด มีค่ำเท่ำกับ 2.12 

คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 1.51-2.25 คะแนน แสดงถึงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์

ของกำรด ำเนินงำน ในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ ๑1 อยู่ในระดับ ดี 
 

 (12) ตัวชี้วัดที่ 12 : พัฒนำระบบอนุญำตส่งออกสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 

จ ำนวน 2 ระบบ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรส่งออกไม้ จ ำนวน 2 ระบบ 

ตารางท่ี ๔.๓.12 แสดงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

ของตัวช้ีวัดที่ 12 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑) การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลติที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.50 

๑.2 ด้ำนด้ำนคุณภำพของผลผลติที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 1.00 

๑.3 ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 1.00 

๑.4 สัดส่วนค่ำใช้จำ่ยจรงิต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 1.00 

๒) การวัดประสิทธิผล   

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 1.13 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด 1.13 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.12 ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ 12 : พัฒนำระบบอนุญำตส่งออกสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 

จ ำนวน 2 ระบบ ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด มีค่ำเท่ำกับ 1.13 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 
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0.76-1.50 คะแนน แสดงถึงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน             

ในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ ๑2 อยู่ในระดับ พอใช้ 

 

 (13) ตัวชี้วัดที่ 13 : จ ำนวนผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมน ำไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 

50 ของผลงำนทั้งหมด ประกอบด้วย 1) กิจกรรมวิจัยพื้นฐำน ร้อยละ 50   2) กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 

ร้อยละ 50   3) กิจกรรมจัดกำรควำมรู ้กำรวิจัย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม ร้อยละ 50  

ตารางที่ ๔.๓.13 แสดงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม ของตัวชีว้ัดที่ 13 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑) การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนคุณภำพผลผลติที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.50 

๑.2 ด้ำนด้ำนคุณภำพของผลผลติที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.50 

๑.3 ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 2.00 

๑.4 สัดส่วนค่ำใช้จำ่ยจรงิต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 2.50 

๒) การวัดประสิทธิผล   

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย     

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

3.00 2.37 

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด 2.37 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.13 ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ 13 : จ ำนวนผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมน ำไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 

50 ของผลงำนทั้งหมด ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก 5 ตัวชี้วัด มีค่ำเท่ำกับ 2.37 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วง

คะแนน 2.26-3.00 คะแนน แสดงถึงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

ในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ ๑3 อยู่ในระดับ ดีมำก 

 

(14)ตัวชี้วัดที่ 14 : จ ำนวนพืน้ที่ป่ำที่ได้รับกำรปลูกฟื้นฟู จ ำนวน 30,000 ไร่   ได้แก่ 

กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จ ำนวน 30,000 ไร่  

ตารางที่ ๔.๓.14 แสดงผลกำรประเมนิระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

ของตัวช้ีวัดที่ 14 

 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 

๑) การวัดประสิทธิภาพ   

๑.๑ ด้ำนปริมำณผลผลติที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 3.00 1.00 

๑.2 ด้ำนเวลำที่ด ำเนินกำรจรงิเปรียบเทียบกับแผน 3.00 1.00 

๑.3 สัดส่วนค่ำใช้จำ่ยจรงิต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 3.00 1.00 
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 คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 
๒) การวัดประสิทธิผล   

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  3.00 1.00 

ตำมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์)   

๓) การประเมินผลในภาพรวม   

๓.๑ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก ๔ ตัวชี้วัด 1.00 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.14 ผู้ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ของกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ 14 : จ ำนวนพื้นที่ป่ำที่ได้รับกำรปลูกฟื้นฟู จ ำนวน 30,000 ไร่ ได้

ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำก ๔ ตัวชี้วัด มีค่ำเท่ำกับ 1.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 0.76 - 1.51 คะแนน 

แสดงถึงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน ในภำพรวมของตัวชี้วัดที่ ๑4  

อยู่ในระดับ พอใช้ 

 (๑5) ระดับผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ 

ผูป้ระเมินผลได้ด ำเนินกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน

ในภำพรวมของกรมป่ำไม้ โดยหำค่ำเฉลี่ยจำกตัวชี้วัดระดับผลผลิตและผลลัพธ์ภำยได้ ๑4 ตัวชี้วัด

ส ำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔62 โดยสำมำรถค ำนวณได้ ดังนี้ 
 

ระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ในภำพรวมของกรมป่ำไม้ = ผลกำรประเมินภำพรวมของ ตัวชี้วัดที่ ๑ + 

        ตัวชี้วัดที่ ๒ + ตัวชี้วัดที่ ๓ + ตัวชี้วัดที่ ๔ + 

        ตัวชี้วัดที่ ๕ + ตัวชี้วัดที่ 6 + ตัวชี้วัดที่ 7 + 

        ตัวชี้วัดที่  ๘ + ตัวชี้วัดที่  ๙ + ตัวชี้วัดที่  ๑๐+ 

        ตัวชี้วัดที่ 11 + ตัวชี้วัดที่ 12 + ตัวชี้วัดที่ 13 +  

        ตัวชี้วัดที่ 14 / จ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 

     =  2.38 + 1.94 + 1.78 + 2.13 + 1.83 + 

       2.00 + 2.50 + 2.12 + 1.58 + 2.56 +  

       2.12 +1.13 + 2.37 +1.00 /14  

     =  1.96 

  ดังนั้น จำกกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม    

ของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.96 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน

ระหว่ำง 1.51-2.25 คะแนน แสดงถึงผลกำรประเมินระดับผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน

ในภำพรวมของกรมป่ำไม้ อยู่ในระดับ ด ี
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 ๔.๓.๒  การประเมินผลลัพธ์  จ าแนกรายตัวชี้วัดส าคัญของกรมป่าไม้  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

  ผู้ประเมินผลได้วิเครำะห์ข้อมูลกำรประเมินผลลัพธ์ โดยใช้ตัวชี้วัดที่ถูกก ำหนดไว้      

 ในแผนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 

จ ำนวน ๑4 ตัวชี้วัด รวม ๑8 โครงกำร/กิจกรรม เฉพำะเป้ำหมำยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ      

ซึง่สำมำรถประเมินผลลัพธ์ได้ ตำม ตำรำง ที่ 4.3.15 

 

ตารางที่ 4.3.15 แสดงกำรวัดผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์ของกรมป่ำไม้ 

ประจ ำปี พ.ศ. 2562 



 

การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 

ชื่อตัวชี้วัดผลลพัธ์/โครงการ/กจิกรรม ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนินงาน คิดเปน็

ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยถ่วง 

น้ าหนัก** 

คะแนนทีไ่ด้ 

(3.00)*** 

ระดับผลลัพธท์ี่

ได ้

ตัวชี้วัดที 1 : พื้นที่ปา่สงวนแห่งชาตแิละพืน้ที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมาย

ได้รับการรักษา 

39.78 ลา้นไร ่ 39.78 ลา้นไร ่ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ 2.38 ดีมาก 

1.1 กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม ้

 

39.78 ล้ำนไร่ 39.78 ล้ำนไร่ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ 2.38  

ตัวชี้วัดที่ 2 : พืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาตทิีท่วงคนืได ้ ๑๐๐,๐๐๐ ไร ่ 87,077.95 ไร ่ 87.07 ๑.๐๐ 1.56 พอใช ้

2.1 กิจกรรมจัดตัง้ชุดปฏบัิตกิำรป่ำไม้ 90,๐๐๐ ไร่ 76,460.84 ไร่ 84.95 0.90 0.90  

2.2 กิจกรรมชุดปฏบัิตกิำรเฉพำะกิจยดึคืนผืนป่ำ 10,000 ไร่ 10,617.11 ไร่ 106.17 0.10 0.26  

ตัวชี้วัดที่ 3 : พืน้ทีป่่าไม้เพิ่มขึ้น  51,750 ไร ่ 41,928 ไร ่ 72.57 1.00 1.36  พอใช ้

3.1 กิจกรรมโครงกำรพัฒนำปำ่ไมอ้ันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

(ปลูกไมใ้ชส้อย) 

1,5๐๐ ไร่ 1,500 ไร่ 100 0.03 0.07  

3.2 กิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

10,000 ไร่ 10,000 ไร่ 100 0.19 0.44  

3.3 กิจกรรมปลูกปำ่ในพืน้ท่ีโครงกำรฟื้นฟูป่ำตำม มำตรำ 25 

พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2507 และพืน้ท่ีท่ีถูกบกุรุก 

๑0,0๐๐ ไร่ 9,458 ไร่ 94.58 0.19 0.25  

3.4 กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง 

(ปลูกปำ่ทั่วไป) 

100 ไร่ 100 ไร่ 100 0.004 0.01  

3.5 กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรพัฒนำ

พื้นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง (ปลูกปำ่ทั่วไป) 

150 ไร่ 50 ไร่ 33.33 0.006 0.006  

3.6 กิจกรรมโครงกำรฟ้ืนฟูระบบนเิวศในพืน้ท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ 30,000 ไร่ 20,820ไร่ 69.40 0.58 0.58  

 



 

การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 

ชื่อตัวชี้วัดผลลพัธ์/โครงการ/กจิกรรม ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนินงาน คิดเปน็

ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยถ่วง 

น้ าหนัก** 

คะแนนทีไ่ด้ 

(3.00)*** 

ระดับผลลัพธท์ี่

ได ้

ตัวชี้วัดที่ 4 : สง่เสริมการปลกูป่าเศรษฐกจิในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ 10,000 ไร ่ 9,977 ไร ่ 99.77 1.00 2.13 ด ี

4.1 กิจกรรมโครงกำรสง่เสริมกำรปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอ้ม ระยะท่ี 2  

10,000 ไร่ 9,977 ไร่ 99.77 1.00 2.13  

ตัวชี้วัดที่ 5 : จ านวนเนื้อทีป่่าสงวนแห่งชาตทิี่ได้รับการตรวจสอบ

เพื่อการจดัทีด่ินท ากนิให้ชุมชน 

200,000 ไร ่ 120,848 ไร ่ 60.42 1.00 1.83 ด ี

5.1 กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อกำรจัดท่ีดนิท ำกินให้ชุมชนในพืน้ท่ีป่ำ

สงวนแห่งชำติ 

200.000 ไร่ 120,848 ไร่ 60.42 1.00 1.83  

ตัวชี้วัดที่ 6 : จ านวนเนื้อที่ปา่ไม้ถาวรทีไ่ด้รบัการส ารวจสภาพ

พื้นที่เพื่อจัดท าข้อมูลทีด่ิน 

215,031 ไร่

(เพิ่ม 15,031) 

219,298 ไร ่ 101.98 1.00 2.00 ด ี

6.1 กิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรท่ีดนิและป่ำไม้เพื่อจัดท ำข้อมูลท่ีดนิ

และแผนท่ีขอบเขตท่ีดนิในพื้นท่ีป่ำไม้ถำวร 

215,031 ไร่

(เพิ่ม 15,031) 

219,298 ไร่ 101.98 1.00 2.00  

ตัวชี้วัดที่ 7 : จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืในการควบคุมไฟปา่      

มสี่วนรว่มในการป้องกันและควบคุมไฟปา่  

150 

เครือข่าย 

150 เครือข่าย 100 1.00 2.50 ดีมาก 

7.1 กิจกรรมป้องกันไฟปำ่และควบคุมหมอกควัน 150 เครือข่ำย 150 เครือข่ำย 100 1.00 2.50  

ตัวชี้วัดที่ 8 :ราษฎรในปา่ชุมชนไดร้ับการส่งเสริมให้มสี่วนร่วมใน

การจัดการปา่ชุมชน  

2,482 

หมู่บ้าน 

2,181  

หมู่บ้าน 

87.87 1.00 1.12 ด ี

8.1 กิจกรรมสง่เสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 2,282 

หมูบ้่ำน 

2,181  

หมูบ้่ำน 

87.87 1.00 1.12  

 

 



 

 

การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 

ชื่อตัวชี้วัดผลลพัธ์/โครงการ/กจิกรรม ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนินงาน คิดเปน็

ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยถ่วง 

น้ าหนัก** 

คะแนนทีไ่ด้ 

(3.00)*** 

ระดับผลลัพธ์

ที่ได ้

ตัวชี้วัดที่ 9 : พื้นทีป่ลูกป่ามีอัตราการรอดตาย  ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 106.67 1.00 1.79 ด ี

9.1 กิจกรรมโครงกำรพัฒนำปำ่ไมอ้ันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

(ปลูกไมใ้ชส้อย) 

ไมน่อ้ยกว่ำ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 100 0.17 0.043  

9.2 กิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี  

 

ไมน่อ้ยกว่ำ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 100 0.17 0.40  

9.3 กิจกรรมปลูกปำ่ในพืน้ท่ีโครงกำรฟื้นฟูป่ำตำมมำตรำ ๒5 

พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นท่ีท่ีถูกบกุรุก 

ไมน่อ้ยกว่ำ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90 112.50 0.17 0.23  

9.4 กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง 

(ปลูกปำ่ทั่วไป) 

ไมน่อ้ยกว่ำ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 82 102.50 0.16 0.40  

9.5 กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรพัฒนำ

พื้นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง (ปลูกปำ่ทั่วไป)   

ไมน่อ้ยกว่ำ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90 112.50 0.16 0.16  

9.6 กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบนเิวศในพืน้ท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ  ไมน่อ้ยกว่ำ 

ร้อยละ 80   

ร้อยละ 90 112.50 0.17 0.17  

ตัวชี้วัดที่ 10 : เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปา่มสี่วน

ร่วมในการเฝา้ระวงั  

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 100 1.00 2.50 ดีมาก 

10.1 กิจกรรมป้องกันไฟปำ่และควบคุมหมอกควัน  ไมน่อ้ยกว่ำ 

ร้อยละ 80  

ร้อยละ 80 100 1.00 2.50  

 



 

การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 

ชื่อตัวชี้วัดผลลพัธ์/โครงการ/กจิกรรม ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนินงาน คิดเปน็

ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยถ่วง 

น้ าหนัก** 

คะแนนทีไ่ด้ 

(3.00)*** 

ระดับผลลัพธ์

ที่ได ้

ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

ดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้ ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 87 108.75 1.00 2.12 ด ี

11.1 กิจกรรมสง่เสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน  ร้อยละ 80 ร้อยละ 87 108.75 1.00 2.13  

ตัวชี้วัดที่  12 : พัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้า ไม้และ

ผลิตภัณฑ์ 

2 ระบบ 2 ระบบ 100 1.00 1.13 พอใช ้

12.1 กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรสง่ออกไม ้ 2 ระบบ 2 ระบบ 100 1.00 1.13  

ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อม

น าไปประยุกต์ใช้  

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 1.00 2.37 ดีมาก 

13.1 กิจกรรมวจิัยพื้นฐำน ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 0.33 0.78  

13.2 กิจกรรมวจิัยประยุกต ์ ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 0.33 0.78  

13.3 กิจกรรมจัดกำรควำมรู้ กำรวิจัย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชน

และสังคม 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 0.34 0.81  

ตัวชี้วัดที่ 14 : จ านวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู    30,000 ไร ่ 20,820 69.40 1.00 1.00 พอใช ้

14.1 กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบนเิวศในพืน้ท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ   30,000 ไร่ 20,820 69.40 1.00 1.00  

หมายเหตุ :  (*) โครงกำร/กิจกรรม ได้ก ำหนดให้มีคำ่เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักมคีวำมแตกตำ่งตำมสัดส่วนคำ่เป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรมเหลำ่นั้น 

เมื่อเปรียบเทียบกับโครงกำร/กิจกรรมภำยในตัวช้ีวัดแต่ละตัว  

  (**)  แตล่ะตัวชี้วัดถูกก ำหนดให้คำ่เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักมีอัตรำเต็ม ๑.๐๐ 

(***)  วธีิกำรค ำนวณผลกำรประเมินผลผลิต จ ำแนกรำยโครงกำร/กิจกรรม (หน้ำ 76 ถึง 102) 
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  จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑5 ผู้ประเมินผลได้ด ำเนินกำรวัดผลส ำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของกำร

ด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์ของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 จ ำนวน 14 ตัวชี้วัดส ำคัญ 

ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์รมป่ำไม้ สำมำรถสรุปผลกำรประเมินผลลัพธ์ได้ ดังนี้ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑ : พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติและพื้นที่อื่น ๆ ตำมกฎหมำยได้รับกำรรักษำ

39.78 ล้ำนไร่ เมื่อพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบกำรให้คะแนน ผลปรำกฏว่ำ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ได้ 2.38 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน         

ในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมำก เนื่องจำก ผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 ด ำเนินกำรได้ 39.78 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐.๐๐ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของหนว่ยงำน (ระดับผลลัพธ์)  

  ตัวชี้วัดที่ ๒ : พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่ทวงคืนได้ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ เมื่อพิจำรณำตำม

เกณฑ์กำรประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบกำรให้คะแนน ผลปรำกฏว่ำ ตัวชี้วัดที่  ๒ ได้ 1.16 คะแนน     

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับพอใช้ 

เนื่องจำก ผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ   

พ.ศ. ๒5๖2 ด ำเนินกำรได้ 87,077.95 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.07 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

ของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

  ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้น จ ำนวน 51,750 ไร่ เมื่อพิจำรณำตำมเกณฑ์กำร

ประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบกำรให้คะแนน ผลปรำกฏว่ำ ตัวชี้วัดที่ ๓ ได้ 1.36 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 

3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจำก ผลลัพธ์

ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 

ด ำเนินกำรได้ 41,928 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.57 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของหน่วยงำน   

(ระดับผลลัพธ์) 

  ตัวชี้วัดที่  ๔ : ส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพื้นที่ เอกสำรสิทธิ์  ๑๐ ,๐๐๐ ไร่         

เมื่อพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบกำรให้คะแนน ผลปรำกฏว่ำ ตัวชี้วัดที่ ๔        

ได้ 2.13 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์   

อยู่ในระดับดี เนื่องจำกผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 ด ำเนินกำรได้ 9,977 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.77 เมื่อเปรียบเทียบกับ

เป้ำหมำยของหนว่ยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

  ตัวชี้วัดที่ 5 : จ ำนวนเนื้อที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่ได้รับกำรตรวจสอบเพื่อกำรจัดที่ดิน    

ท ำกินให้ชุมชน 200,000 ไร่ เมื่อพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบกำรให้คะแนน  

ผลปรำกฏว่ำ ตัวชี้วัดที่ 5 ได้ 1.83 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับดี เนื่องจำก ผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
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งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 ด ำเนินกำรได้ 120,848 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.42 

เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของหนว่ยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

  ตัวชี้วัดที่ 6 : จ ำนวนเนื้อที่ป่ำไม้ถำวรที่ได้รับกำรส ำรวจสภำพพื้นที่เพื่อจัดท ำข้อมูล

ที่ดนิ 215,031 ไร่ (รวมเพิ่ม 15,031ไร่) เมื่อพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบกำร

ให้คะแนน ผลปรำกฏว่ำ ตัวชี้วัดที่ ๖ ได้ 2.00 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จ

ของกำรด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับดี เนื่องจำก ผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและ

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒562 ด ำเนินกำรได้ 219,298 ไร่ ของค่ำเป้ำหมำย      

คิดเป็นรอ้ยละ 101.98 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของหนว่ยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

  ตัวชี้วัดที่ 7 : จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรควบคุมไฟป่ำมีส่วนร่วมในกำร

ป้องกันและควบคุมไฟป่ำ 150 เครือข่ำย เมื่อพิจำรณำตำมเกณฑ์ กำรประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบกำร

ให้คะแนน ผลปรำกฏว่ำ ตัวชี้วัดที่ 7 ได้ 2.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จ

ของกำรด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมำก เนื่องจำก ผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 ด ำเนินกำรได้ 150 เครือข่ำย คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของหนว่ยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

  ตัวชี้วัดที่ 8 : รำษฎรในป่ำชุมชนได้รับกำรส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

2,482 หมู่บ้ำน เมื่อพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบกำรให้คะแนน ผลปรำกฏว่ำ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ ได้ 2.12 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในระดับ

ผลลัพธ์อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจำก ผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒5๖2 ด ำเนินกำรได้  2,181 หมู่บ้ำน คิดเป็นร้อยละ 87 .87              

เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของหนว่ยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

  ตัวชี้วัดที่ 9 : พื้นที่ปลูกป่ำมีอัตรำกำรรอดตำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 เมื่อพิจำรณำ

ตำมเกณฑ์กำรประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบกำรให้คะแนน ผลปรำกฏว่ำ ตัวชี้วัดที่ ๙ ได้ 1.79 คะแนน 

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับด ี

เนื่องจำก ผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนพืน้ที่ปลูกป่ำมีอัตรำกำรรอดตำยซึ่งด ำเนินกำรได้ ร้อย

ละ 85 คิดเป็นรอ้ยละ 106.67 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของหนว่ยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

  ทั้งนี ้ปริมำณผลผลิตส ำหรับพื้นที่ป่ำไม้ที่เพิ่มขึน้ ในภำพรวมต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

จ ำนวน ๙,๘๒๒ ไร่ ส่งผลท ำใหต้ัวชีว้ัดพื้นที่ปลูกป่ำมีอัตรำกำรรอดตำย ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในระดับดี 

  ตัวชี้วัดที่ 10 : เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรควบคุมไฟป่ำมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 เมื่อพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรประเมินผลที่อยู่ ในรูปแบบกำรให้คะแนน           

ผลปรำกฏว่ำ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ได้ 2.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมำก เนื่องจำก ผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
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และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ด ำเนินกำรได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของหนว่ยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

  ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรดูแล รักษำ พัฒนำป่ำไม้ 

ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ร้อยละ 80 เมื่อพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบกำร        

ให้คะแนน ผลปรำกฏว่ำ ตัวชีว้ัดที่ 11 ได้ 2.12 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จ

ของกำรด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับดี เนื่องจำก ผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและ

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 87 คิดเป็นร้อยละ 

108.75 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของหนว่ยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

  ตัวชี้วัดที่  12 : พัฒนำระบบอนุญำตส่งออกสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์  2 ระบบ          

เมื่อพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบกำรให้คะแนน ผลปรำกฏว่ำ ตัวชี้วัดที่ 12 

ได้ 1.13 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์ 

อยู่ในระดับพอใช้  เนื่องจำก ระบบอยู่ระหว่ำงกำรทดสอบกำรใช้งำน ยังมิได้มีกำรน ำไปใช้จริง และหำก

ระบบแล้วเสร็จจะยังไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้  จนกว่ำระเบียบที่เกี่ยวข้องจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 ด ำเนินกำรได้          

2 ระบบ คิดเป็นรอ้ยละ 99.35 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของหนว่ยงำน (ระดับผลลัพธ์)  

  ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละของจ ำนวนผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมน ำไปประยุกต์ใช้  

ร้อยละ 50 เมื่อพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบกำรให้คะแนน ผลปรำกฏว่ำ ตัวชีว้ัด

ที่ 13 ได้ 2.37 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในระดับ

ผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมำก เนื่องจำก ผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเปรียบเทียบ

กับเป้ำหมำยของหนว่ยงำน (ระดับผลลัพธ์) 

  ตัวชี้วัดที่ 14 : จ ำนวนพื้นที่ป่ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู 30,000 ไร่ เมื่อพิจำรณำตำมเกณฑ์

กำรประเมินผลที่อยู่ ในรูปแบบกำรให้คะแนน ผลปรำกฏว่ำ ตัวชี้วัดที่  14 ได้  1.00 คะแนน           

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐ คะแนน) ซึ่งผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับพอใช้ 

เนื่องจำก ผลลัพธ์ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒562 ด ำเนินกำรได้ 20,820 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.40 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย        

ของหน่วยงำน (ระดับผลลัพธ์) 
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 ๔.๓.๓  การประเมินผลผลิต จ าแนกรายโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดส าคัญ          

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

  ผูป้ระเมินผลได้วิเครำะห์ข้อมูลกำรประเมินผลผลิต โดยจ ำแนกรำยโครงกำร/ กิจกรรม

ตำมตัวชี้วัดส ำคัญของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ประกอบด้วย ๑8 โครงกำร/

กิจกรรม ดังนี้  



 

 

ตารางท่ี ๔.๓.๑6 แสดงขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไมใ้นระดับผลผลติ จ ำแนกรำยโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
แผน 

(หน่วยนับ) 

ผล 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล 

1 กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำม 

กำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม ้

พื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติและพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตำม

กฎหมำยได้รับกำรรักษำ 

39.78 ล้ำน

ไร่ 

39.78 ล้ำนไร ่

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

346,291,800 333,316,580.58 

(คิดเป็นร้อยละ 

96.25) 

 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

ร้อยละของพื้นท่ีป่ำท่ีรับผิดชอบได้รับกำร

ลำดตระเวนตรวจสภำพป่ำและสำมำรถป้องกัน

รักษำกำรบุกรุกพื้นท่ีป่ำ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

75.15 ล้ำนไร่ 75.15 ล้ำนไร ่

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

2 กิจกรรมจัดตัง้ชุดปฏบัิตกิำรป่ำไม ้ พื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติท่ีทวงคนืได้ 90,000 ไร่ 76,460.84 ไร่ 

(คิดเป็นร้อยละ 84.96) 

36,268,000 31,645,731.79 

(คิดเป็นร้อยละ 

87.26) 

3 กิจกรรมชุดปฏบัิตกิำรเฉพำะกิจ

ยดึคืนผืนป่ำ 

ยดึคืนพื้นท่ีป่ำท่ีถูกบุกรุก 10,000 ไร่ 10,617.11 ไร่ 

(คิดเป็นร้อยละ 

106.17) 

8,153,200 8,013,840.38 

(คิดเป็นร้อยละ 

98.29) 

ร่วมกับเจ้ำหนำ้ที่หนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ขยำยผล 

กำรจับกุมคดรีำยใหญ่มอีทิธิพลผู้สนับสนุนหรือ 

มสี่วนร่วมในกำรกระท ำผิดได ้

ไมน่อ้ยกว่ำ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

4 กิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม ้

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

(ปลูกไมใ้ชส้อย) 

ปลูกไมใ้ชส้อย 1,500 ไร่ 1,500 ไร่ 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

7,770,000 7,770,000 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 



 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
แผน 

(หน่วยนับ) 

ผล 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล 

5 กิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำ 

สร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี 

จ ำนวนพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติท่ีได้รับกำรฟื้นฟู

ตำมแนวทำงสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ 

10,000 ไร่ 10,000 ไร่ 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

56,658,000 53,958,235 

(คิดเป็นร้อยละ 

95.23) 

6 กิจกรรมปลูกปำ่ในพืน้ท่ีโครงกำร 

ฟื้นฟูป่ำตำมมำตรำ 25 

พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ 

พ.ศ. 2507 และพืน้ท่ีท่ีถูกบุกรุก 

ปลูกปำ่ทั่วไป 10,000 ไร่ 9,458 ไร่ 

(ร้อยละ 94.58) 

40,000,000 32,078,409 

(คิดเป็นร้อยละ

80.20) 

7 กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง 

(ปลูกปำ่ทั่วไป) 

ปลูกปำ่ทั่วไป 100 ไร่ 100 ไร่ 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

390,000 390,000 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

8 กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

เพื่อสนับสนุนโครงกำรพัฒนำ

พื้นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง 

(ปลูกปำ่ทั่วไป) 

ปลูกปำ่ทั่วไป 150 ไร่ 50 ไร่ 

(คิดเป็นร้อยละ 

33.33) 

585,000 195,000 

(คิดเป็นร้อยละ 

33.33) 

9 กิจกรรมโครงกำรสง่เสริม 

กำรปลูกต้มไมเ้พื่อเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

จ ำนวนพื้นท่ีสง่เสริมกำรปลูกปำ่เศรษฐกิจ 

ในพืน้ท่ีของเอกชน 

10,000 ไร่ 9,977 ไร่ 

(คิดเป็นร้อยละ 

99.77) 

34,530,000 33,839,138.16 

(คิดเป็นร้อยละ 98) 

ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ส่งเสริมกำรปลูกปำ่เศรษฐกิจภำคเอกชน 

ไมน่อ้ยกว่ำ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 88.38 

(คิดเป็นร้อยละ 

110.475) 



 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
แผน 

(หน่วยนับ) 

ผล 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล 

10 กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อกำรจัด 

ท่ีดนิท ำกินให้ชุมชนในพืน้ท่ี 

ป่ำสงวนแห่งชำติ 

จ ำนวนเนื้อท่ีป่ำสงวนแห่งชำติท่ีได้รับกำรจัด

ระเบียบเพื่อจัดท่ีดนิท ำกินให้ชุมชน 

200,000 ไร่ 120,848 ไร่ 

(คิดเป็นร้อยละ 60.42) 

4,860,000 4,843,247.59 

(คิดเป็นร้อยละ 

99.66) 

11 กิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรท่ีดนิ

และป่ำไม้เพื่อจัดท ำข้อมูลท่ีดนิ

และแผนท่ีขอบเขตท่ีดนิในพื้นท่ี 

ป่ำไม้ถำวร 

จ ำนวนเนื้อท่ีป่ำไม้ถำวรท่ีได้รับกำรส ำรวจสภำพ

พื้นท่ีเพื่อจัดท ำข้อมูลท่ีดนิ 

200,000 ไร่ 219,298 ไร่ 

(คิดเป็นร้อยละ 

109.65) 

32,904,600 28,872,153.12 

(คิดเป็นร้อยละ 

87.75) 

12 กิจกรรมป้องกันไฟปำ่และควบคุม

หมอกควัน 

จ ำนวนเครอืขำ่ยควำมร่วมมอืในกำรควบคุม 

ไฟป่ำมสี่วนร่วมในกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ 

150 เครือข่ำย 150 เครือข่ำย 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

94,044,600 94,044,600 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

เครอืขำ่ยควำมร่วมมอืในกำรควบคุมไฟป่ำมสี่วน

ร่วมในกำรเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ 

ไมน่อ้ยกว่ำ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

13 กิจกรรมสง่เสริมกำรจัดกำร 

ป่ำชุมชน 

รำษฎรในชุมชนได้รับกำรสง่เสริมให้มสี่วนร่วม

จัดกำรป่ำชุมชน 

2,482 

หมูบ้่ำน 

2,181 หมูบ้่ำน 

(คิดเป็นร้อยละ 

87.87) 

87,000,000 79,852,463.58 

(คิดเป็นร้อยละ 

91.78) 

 ร้อยละของกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำร

ดูแลรักษำ พัฒนำปำ่ไมต้ำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 87 

(คิดเป็นร้อยละ 

108.75) 



 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
แผน 

(หน่วยนับ) 

ผล 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล 

14 กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

เพื่อรองรับกำรสง่ออกไม ้

พัฒนำระบบอนุญำตส่งออกสนิค้ำไม ้

และผลิตภัณฑไ์ม ้

2 ระบบ 2 ระบบ 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

6,395,000 3,812,400 

(คิดเป็นร้อยละ 

59.62) ควำมพงึพอใจของผู้ประกอบกำรในกำรใชร้ะบบ

อนุญำตส่งออกสนิค้ำไมแ้ละผลติภัณฑ์จำกไม ้

ไมน่อ้ยกว่ำ 

ร้อยละ 80 

ยังไม่ด ำเนนิกำร 

(คิดเป็นร้อยละ 0) 

15 กิจกรรมวจิัยพื้นฐำน องคค์วำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไม ้ 4 โครงกำร 4 โครงกำร 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

1,926,600 1,926,510.96 

(คิดเป็นร้อยละ 

99.99) องคค์วำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไมน้ ำไปใชป้ระโยชน์

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

16 กิจกรรมวจิัยประยุกต ์ องคค์วำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไม ้ 6 โครงกำร 6 โครงกำร 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

2,204,300 2,201,815.51 

(คิดเป็นร้อยละ 

99.89) องคค์วำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไมน้ ำไปใชป้ระโยชน์

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

17 กิจกรรมจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย 

เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชน 

และสังคม 

องคค์วำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไม ้ 3 โครงกำร 3 โครงกำร 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

1,729,900 1,728,756.72 

(คิดเป็นร้อยละ 

99.93) องคค์วำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไมน้ ำไปใชป้ระโยชน์

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

18 กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบนเิวศ

ในพืน้ท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ 

จ ำนวนพื้นท่ีป่ำท่ีได้รับกำรปลูกฟื้นฟู 30,000 ไร่ 20,820 ไร่ 

(คิดเป็นร้อยละ 69.40) 

117,000,000 76,019,643 

(คิดเป็นร้อยละ 

64.97) 

 



 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
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 (1) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมป้องกันและปราบปราม 

การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ (จากตารางท่ี ๔.๓.๑6) 

(๑.๑) มิติปริมำณ 

 กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ได้ก ำหนด

ตัวชี้วัดมิติปริมำณ ดังนี้ 

 (1.1.1) พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติและพื้นที่อื่น ๆ ตำมกฎหมำยได้รับกำรรักษำ 

จ ำนวน 39.78 ล้ำนไร่ ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น 

จ ำนวน 39.78 ล้ำนไร่ คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐.0๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย  

(1.1.2) พื้นที่ป่ำที่รับผิดชอบได้รับกำรลำดตระเวนตรวจสภำพป่ำและ

สำมำรถป้องกันรักษำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ จ ำนวน 75.15 ล้ำนไร่ ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ 

สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น จ ำนวน 75.15 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.0๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้

เท่ำกับเป้ำหมำย 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณทั้ง 2 ตัวชี้วัด          

ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จกับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 

ผลกำรด ำเนินงำนโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.0๐ ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติปริมำณของ

กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ได้ 2.5๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

(๑.๒) มิติคุณภำพ 

 กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ได้ก ำหนด

ตัวชี้วัดมิติคุณภำพ ดังนี้ 

(1.2.1) พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติและพื้นที่อื่น ๆ ตำมกฎหมำยได้รับกำรรักษำ 

ร้อยละ 80 ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น ร้อยละ 80 คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐.0๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย 

(1.2.2) พื้นที่ป่ำที่รับผิดชอบได้รับกำรลำดตระเวนตรวจสภำพป่ำและ

สำมำรถป้องกันรักษำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ ร้อยละ 80 ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถ

ด ำเนนิกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิน้ ร้อยละ 80 คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐.0๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติคุณภำพทั้ง 2 ตัวชี้วัด          

ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จกับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 

ผลกำรด ำเนินงำนโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.0๐ ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติคุณภำพของ

กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ได้ 2.5๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 
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(๑.๓) มิติเวลำ 

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมป้องกัน

และปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ได้ก ำหนดตัวชีว้ัดเชิงเวลำ คือ พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ

และพื้นที่อื่น ๆ ตำมกฎหมำยได้รับกำรรักษำ จ ำนวน 39.78 ล้ำนไร่  และพื้นที่ป่ำที่รับผิดชอบได้รับ

กำรลำดตระเวนตรวจสภำพป่ำและสำมำรถป้องกันรักษำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ จ ำนวน 75.15 ล้ำนไร่ 

แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด เป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่ ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรรวมทั้งสิ้น ๑๒ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น 

กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำของกิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 

ได้ ๒.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

(๑.๔) มิติตน้ทุน 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำม

กำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชงิต้นทุน คอื งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้

ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้อยู่ในวงเงิน 346,219,800 บำท 

ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 333,316,580.58 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 96.25 ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอยู่ในช่วงร้อยละ ๙6.๐๐-๙๙.๙๙ ดังนั ้น   

กำรประเมินผลผลิตในมิติต้นทุนของกิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 

ได้ 2.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางท่ี ๔.๓.๑7  แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุก

ท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลี่ย 

เต็ม 3.00 คะแนน 

กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำม 

กำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 

2.50 2.50 ๒.๐๐ 2.5๐ 2.38 

จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑7 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรมป้องกัน

และปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนน ด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำก

กำรประเมินผลใน 4 มิติ ผลปรำกฏว่ำค่ำคะแนนเท่ำกับ 2.375 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในช่วง 
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2.26-3.00 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนั้น ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรมป้องกัน  

และปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ จงึอยู่ในระดับ ดีมำก 

 (๒)  ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ 

(จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

 (๒.๑) มิติปริมำณ 

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติกำร

ป่ำไม้ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่ทวงคืนได้ จ ำนวน 9๐,๐๐๐ ไร่ ในขณะที่

ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น จ ำนวน 76,460.84 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 84.96 ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่ ำกว่ำร้อยละ 90.00 ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติปริมำณของ

กิจกรรมจัดตัง้ชุดปฏิบัติกำรป่ำไม้ ได้ 1.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

 (๒.๒) มิติคุณภำพ 

   ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรป่ำไม้ ไม่มีกำร

ก ำหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ ผูป้ระเมินผลจึงไม่สำมำรถวิเครำะหข์้อมูลดังกล่ำวได้  

 (๒.๓) มิติเวลำ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จกับ

ปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 กิจกรรมจัดตั้งชุด

ปฏิบั ติกำรป่ ำไม้ ได้ก ำหนดตัว ชี้วัด เชิงเวลำ คือ  สำมำรถทวงคืนพื้ นที่ ป่ ำสงวนแห่ ง ชำติ ได้             

จ ำนวน 9๐,0๐๐ ไร่ แล้วเสร็จ ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดเป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่ผลกำร

ด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรเกินกว่ำ ๑๒ เดือน ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ดังนั้น 

กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำของกิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรป่ำไม้ ได้ 1.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

 (๒.๔) มิติตน้ทุน 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรป่ำไม้

ได้ก ำหนดตัวที่วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรทวงคืนพื้นที่ป่ำสงวน

แห่งชำติ อยู่ในวงเงิน 36,268,000 บำท ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรทวงคืนพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 

31,645,731.79 บำท คิดเป็นร้อยละ 87.26 ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ ำกว่ำร้อยละ ๙๐.๐๐ 

ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติต้นทุนของกิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรป่ำไม้ ได้ ๑.๐๐ คะแนน       

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐)  
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ตารางที่ ๔.๓.๑8 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรป่ำไม้ 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลี่ย 

เต็ม 3.๐๐ คะแนน 

กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏบัิติกำรป่ำไม้ 1.๐๐ - 1.๐๐ 1.๐๐ 1.00 

จำกตำรำงที่ 4.๓.๑8 สำมำรถสรุปได้วำ่ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรม

จัดตัง้ชุดปฏิบัติกำรป่ำไม้ ด ำเนนิกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนดว้ยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผล 

ใน ๓ มิติ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 1.00 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในช่วง 0.76 - 1.50 

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนัน้ ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรป่ำไม้ 

จงึอยู่ในระดับ พอใช้ 

(3)  ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ        

ยึดคนืผืนป่า  (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

(3.๑) มิติปริมำณ 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมชุดปฏิบัติกำร

เฉพำะกิจยึดคืนผนืป่ำ ได้ก ำหนดตัวชีว้ัดเชิงปริมำณ คือ ยึดคืนพื้นที่ป่ำที่ถูกบุกรุก จ ำนวน 1๐,๐๐๐ ไร่ 

ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น จ ำนวน 10,617.11 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 106.17 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่ำเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติปริมำณของ

กิจกรรมชุดปฏิบัติกำรเฉพำะกิจยึดคืนผืนป่ำ ได้ 3.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

(3.๒) มิติคุณภำพ 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติคุณภำพที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมชุดปฏิบัติกำร

เฉพำะกิจยึดคืนผืนป่ำ ได้ก ำหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ คือ ร่วมกับเจำ้หนำ้ที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องขยำยผล

กำรจับกุมคดีรำยใหญ่มอีิทธิพลผูส้นับสนุนหรือมีสว่นร่วมในกำรกระท ำผิดได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ในขณะที่

ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติคุณภำพของกิจกรรมชุดปฏิบัติกำร

เฉพำะกิจยึดคืนผืนป่ำ ได้ 2.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

(3.๓) มิติเวลำ 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 กิจกรรมชุด

ปฏิบัติกำรเฉพำะกิจยึดคืนผืนป่ำได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ สำมำรถยึดคืนพื้นที่ป่ำที่ถูกบุกรุกได้ 

จ ำนวน 1๐,0๐๐ ไร่ แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดเป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำน
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ปรำกฏว่ำใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๑๒ เดือน ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่ำเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมิน 

ผลผลิตในมิติเวลำของกิจกรรมชุดปฏิบัติกำรเฉพำะกิจยึดคืนผนืป่ำ ได้ 3.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

(3.๔) มิติตน้ทุน 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ 

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมชุดปฏิบัติกำรเฉพำะกิจ

ยึดคืนผืนป่ำ ได้ก ำหนดตัวที่วัดเชิงตน้ทุน คอื งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรยึดคืนพืน้ที่ป่ำ

ที่ถูกบุกรุก อยู่ในวงเงิน 8,153,200 บำท ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ผลกำรเบิกจำ่ยงบประมำณ

ที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรยึดคืนพื้นที่ป่ำที่ถูกบุกรุก อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 8,013,840.38 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 98.29 ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอยู่ระหว่ำงร้อยละ ๙6.๐๐ – 99.99 ดังนั้น 

กำรประเมินผลผลิตในมิติเชิงต้นทุนของกิจกรรมชุดปฏิบัติกำรเฉพำะกิจยึดคืนผืนป่ำได้ 2.50 คะแนน 

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐)  

ตารางที่ ๔.๓.๑9 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลติของกิจกรรมชุดปฏิบัติกำรเฉพำะกิจยึดคืนผืนป่ำ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลี่ย 

เต็ม 3.00 คะแนน 

กิจกรรมชุดปฏบัิตกิำร 

เฉพำะกิจยดึคืนผืนป่ำ 

3.00 2.00 3.00 2.50 2.63 

จำกตำรำงที่  4.๓.๑9 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของ 

กิจกรรมชุดปฏิบัติกำรเฉพำะกิจยึดคืนผืนป่ำ ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ย

จำกกำรประเมินผล ใน 4 มิติ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 2.625 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ซึ่งค่ำ 

ที่ได้อยู่ในช่วง 2.26 - 3.00 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนั้น ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของ

กิจกรรมจัดตัง้ชุดปฏิบัติกำรป่ำไม้ จงึอยู่ในระดับ ดีมำก 

  (4) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้         

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย)  (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

   (4.๑)  มิติปริมำณ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมโครงกำร

พัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ พื้นที่ป่ำไม้

เพิ่มขึ้น จ ำนวน 1,5๐๐ ไร่ ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น 

จ ำนวน 1,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมิน 

ผลผลิตในมิติปริมำณของกิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 

ได้ 2.5 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐)  
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   (4.๒) มิติคุณภำพ 

   ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) ไม่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ผู้ประเมินผลจึงไม่สำมำรถวิเครำะห์

ข้อมูลดังกล่ำวได้  

 (4.๓) มิติเวลำ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ       

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 กิจกรรมโครงกำร

พัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) แล้วเสร็จ ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดเป้ำหมำย 

๑๒ เดือน ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรเสร็จสิ้น เท่ำกับ ๑๒ เดือน   

ซึ่งผลผลิตที่ได้ตำมเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำของกิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้  

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ(ปลูกไม้ใช้สอย) ได้ 2.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

 (4.๔) มิติตน้ทุน 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ 

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้             

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) อยู่ในวงเงิน 7,770,000 บำท ในขณะที่ผลกำร

ด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงกำรพัฒนำ

ป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 7,770,000 บำท คิดเป็น

ร้อยละ 100.00 ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติ  

ต้นทุนของกิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) ได้ 3.00 คะแนน 

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐)  

ตารางที่ ๔.๓.20 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำก 

พระรำชด ำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 
ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 

มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

กิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้  

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

(ปลูกไม้ใช้สอย) 

2.50 - 2.00 3.00 2.50 

 จำกตำรำงที่  4.๓.20 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของ 

กิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) ด ำเนินกำรโดยค ำนวณ 

ค่ำคะแนนด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผล ใน ๓ มิติ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 2.50          

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ซึ่ งค่ำที่ ได้อยู่ ในช่วง 2.26-3.00 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนั้น  
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ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ปลูกไม้

ใช้สอย) จงึอยู่ในระดับ ดีมำก 

 (5) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้      

ตามแนวพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

  (5.๑)  มิติปริมำณ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ    

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมโครงกำร

สร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี            

ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้น จ ำนวน 10,0๐๐ ไร่ ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำน

ปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น จ ำนวน 10,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00          

ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนัน้ กำรประเมินผลผลิตในมิติปริมำณของกิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำ

สร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ 2.50 คะแนน 

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

  (5.๒) มิติคุณภำพ 

   ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้    

ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ไม่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดเชิง

คุณภำพ ผูป้ระเมินผลจึงไม่สำมำรถวิเครำะหข์้อมูลดังกล่ำวได้  

   (5.๓) มิติเวลำ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 กิจกรรมโครงกำร

สร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี แล้วเสร็จ 

ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดเป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร เท่ำกับ ๑๒ เดือน ซึ่งผลผลิตที่ได้ตำมเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำของ

กิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม

รำชกุมำร ีได้ 2.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

   (5.๔) มิติตน้ทุน 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ 

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำ  

สร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อยู่ ในวงเงิน 

55,000,000 บำท ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับกำร 
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จัดสรรเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 53,958,235 บำท คิดเป็นร้อยละ 9๕.๒๓ 

ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอยู่ระหว่ำงร้อยละ ๙๕.๐๐ - 99.99  ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติ

ต้นทุนของกิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ีได้ 2.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางที่ ๔.๓.21 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้   

ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 

มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

กิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ ำส ร้ำง

รำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม

รำชกุมำรี 

2.50 - 2.00 2.50 2.3๓ 

 จำกตำรำงที่ 4.๓.21 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของ กิจกรรม

โครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผล ใน ๓ มิติ ผลปรำกฏว่ำ  

ค่ำคะแนนเท่ำกับ 2.3๓ (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในช่วง 2.26-3.00 (จำกคะแนนเต็ม 

3.๐๐) ดังนั้น ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ตำมแนว

พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีจงึอยู่ในระดับ ดีมำก 

  (6) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการ ฟื้นฟู

ป่าตามมาตรา ๒5 พระราชปัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก  

(จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

   (6.๑) มิติปริมำณ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมปลูกป่ำ 

ในพื้นที่โครงกำรฟื้นฟูป่ำตำมมำตรำ ๒5 พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒507 และพืน้ที่ที่ถูก

บุกรุก ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้น จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ ในขณะที่ผลกำร

ด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิน้ จ ำนวน 9,458 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.58 

ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่ำร้อยละ 94.00 ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติปริมำณของกิจกรรมปลูกป่ำ  

ในพื้นที่โครงกำรฟื้นฟูป่ำตำมมำตรำ ๒5 พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒507 และพืน้ที่ที่ถูก

บุกรุก ได้ 2.00 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.00) 



 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
87 

 

  (6.๒) มิติคุณภำพ   

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมปลูกป่ำในพื้นที่โครงกำรฟื้นฟูป่ำ

ตำมมำตรำ ๒5 พระรำชปัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ไม่มีกำรก ำหนด

ตัวชี้วัดเชงิคุณภำพ ผูป้ระเมินผลจึงไม่สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวได้  

  (6.๓)  มิติเวลำ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ค. ๒5๖2 กิจกรรมปลูกป่ำ 

ในพื้นที่โครงกำรฟื้นฟูป่ำตำมมำตรำ ๒5 พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒507 และพืน้ที่ที่ถูก

บุกรุก ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ สำมำรถได้พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้น จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ และแล้วเสร็จ

ภำยในกรอบเวลำที่ก ำหนดเป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร เกินกว่ำ ๑๒ เดือน ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย  ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำ

ของกิจกรรมปลูกป่ำในพื้นที่โครงกำรฟื้นฟูป่ำตำมมำตรำ ๒5 พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.  ๒507 

และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก ได้ 1.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

  (6.5)  มิติตน้ทุน 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณผลผลิต

ที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 กิจกรรมปลูกป่ำในพื้นที่โครงกำรฟื้นฟูป่ำ

ตำมมำตรำ ๒๕ พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ได้ก ำหนดตัวชี้วัด 

เชิงต้ นทุ น  คื อ  งบประมำณที่ ได้ รับกำรจัดสรรเพื่ อ ใช้ ในกำร เพิ่ มพื้ นที่ ป่ ำไม้  อยู่ ในวงเงิน  

40,๐๐๐,๐๐๐ บำท ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับกำร

จัดสรรเพื่อใช้ในกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 32,078,409 บำท คิดเป็นร้อยละ 

80.19 ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ ำกว่ำร้อยละ 90.00 ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติ     

ต้นทุนของกิจกรรมปลูกป่ำในพื้นที่โครงกำรฟื้นฟูป่ำตำมมำตรำ ๒๕ พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก ได้ 1.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางท่ี ๔.๓.22 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลติของกิจกรรมปลูกป่ำในพืน้ที่โครงกำรฟื้นฟูป่ำตำม 

มำตรำ 25 พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2507 และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก 

ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 

มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

กิจกรรมปลูกป่ำในพื้นที่โครงกำรฟื้นฟู

ป่ำตำมมำตรำ 25 พระรำชบญัญัติปำ่

สงวนแห่งชำติ พ.ศ.2507 และพืน้ทีท่ี่

ถูกบุกรุก  

2.๐๐ - 1.๐๐ 1.๐๐ 1.33 
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 จำกตำรำงที่ ๔.๓.22 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรมปลูกป่ำ

ในพื้นที่โครงกำรฟื้นฟูป่ำตำมมำตรำ ๒๕ พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพืน้ที่ที่ถูก

บุกรุก ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผลใน 3 มิติ ผลปรำกฏว่ำ 

ค่ำคะแนนเท่ำกับ 1.33 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในช่วง 0.๗๖- ๑.๕๐ (จำกคะแนนเต็ม 

3.๐๐) ดังนั้น ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรมปลูกป่ำในพื้นที่โครงกำรฟื้นฟูป่ำตำมมำตรำ ๒๕ 

พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก จึงอยู่ในระดับ พอใช้ 

  (7) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้     

เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป)  (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

   (7.๑) มิติปริมำณ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ พื้นที่ป่ำไม้

เพิ่มขึ้น จ ำนวน ๑๐๐ ไร่ ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น 

จ ำนวน 100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิต

ในมิติปริมำณของกิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป)  

ได้ 2.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.00) 

   (7.๒) มิติคุณภำพ   

    ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุน

โครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ไม่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ผู้ประเมินผลจึงไม่สำมำรถวิเครำะห์

ข้อมูลดังกล่ำวได้  

   (7.๓)  มิติเวลำ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ค. ๒5๖2 กิจกรรมจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ สำมำรถได้

พืน้ที่ป่ำไม้เพิ่มขึน้ จ ำนวน 100 ไร่ แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดเป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่ผล

กำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรรวมทั้งสิ้น ๑๒ เดือน คิดเป็นร้อยละ 100.00        

ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำของกิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้

เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ได้ 2.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

   (7.4)  มิติตน้ทุน 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้           
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เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ได้ก ำหนดตัวชี้วัด เชิงต้นทุน คือ งบประมำณที่ได้รับ 

กำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรปลูกป่ำ อยู่ในวงเงิน 390,000 บำท ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ       

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรปลูกป่ำ อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 390,000 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิต

ในมิติเชิงต้นทุนของกิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป)  

ได้ 3.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางท่ี ๔.๓.23 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลติของกิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุน 

โครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) 
ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 

มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

3.00 คะแนน 
เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อ

สนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) 

2.50 - 2.00 3.00 2.50 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.23 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรมจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนด้วย

วิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผลใน 3 มิติ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 2.63 (จำกคะแนนเต็ม 

3.๐๐) ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในช่วง 2.26-3.00 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนั้น ผลกำรประเมินในระดับ

ผลผลิตของกิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) จงึอยู่ในระดับ ดมีำก 

  (8) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้      

เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

   (8.๑) มิติปริมำณ 

    เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ    

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ได้ก ำหนด

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้น จ ำนวน ๑5๐ ไร่ ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ 

สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น จ ำนวน 50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่ ำกว่ำ

เป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติปริมำณของกิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุน

โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ได้ 1.00 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.00) 

(8.๒) มิติคุณภำพ   

   ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุน

โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ไม่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

ผูป้ระเมินผลจึงไม่สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวได้  
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  (8.๓) มิติเวลำ 

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ค. ๒5๖2 กิจกรรมจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป)  ได้ก ำหนด

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ สำมำรถได้พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้น จ ำนวน 150 ไร่ แล้วเสร็จ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 

เกินกว่ำ ๑๒ เดือน ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย คือ 50 ไร่ ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำ

ของกิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) 

ได้ 1.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

(8.4) มิติตน้ทุน 

    เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้

เพื่อสนับสนุนโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 

คือ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรปลูกป่ำ อยู่ในวงเงิน 585,000 บำท ในขณะที่ผลกำร

ด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อใช้ในกำรปลูกป่ำ อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 

195,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

(ต่ ำกว่ำร้อยละ 90.00) ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติต้นทุนของกิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้

เพื่อสนับสนุนโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ได้ 1.๐๐ คะแนน            

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางท่ี ๔.๓.24 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลติของกิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุน 

โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป)  
ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 

มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อ

สนับสนุนโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบ

โครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) 

1.00 - 1.00 1.00 1.00 

 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.24 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรมจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนด้วย

วิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผลใน 3 มิติ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 1.00 ซึ่งค่ำที่ได้ 

อยู่ในช่วง 0.76-1.50 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนั้น ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม

จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรหลวง (ปลูกป่ำทั่วไป) จึงอยู่ในระดับ พอใช้ 
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 (9) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูก

ต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒   (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

  (9.๑) มิติปริมำณ  

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จกับปริมำณ  

ที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำยพบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูก

ต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒  ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ ส่งเสริมกำร

ปลูกป่ำเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสำรสิทธิ์ 10,000 ไร่ ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำสำมำรถ

ด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น จ ำนวน 9,977 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.77  ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่ ำกว่ำ

เป้ำหมำย อยู่ในช่วง 94.00-99.99 ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติปริมำณของกิจกรรมโครงกำร

ส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒  ได้ 2.00 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.00) 

  (9.๒) มิติคุณภำพ  

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติคุณภำพที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมโครงกำร

ส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

คือ ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ระยะที่ ๒ มีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนิน

กิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น ๙,๙๗๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๗ ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ดังนั้น กำร

ประเมินผลผลิตในมิติคุณภำพของกิจกรรมส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ระยะที่ ๒  ได้ 2 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

  (9.๓) มิติเวลำ 

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ค. ๒5๖2 กิจกรรมโครงกำร

ส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒  ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ 

มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 10,000 ไร่ แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ ๑๒ เดือน ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่ ำกว่ำ

เป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำของกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้          

เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ได้ 2.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

  (9.4) มิติตน้ทุน 

    เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำร

ปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คอื งบประมำณ

ที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมโครงกำร อยู่ในวงเงิน 34,530,000 บำท ในขณะที่    
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ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรปลูกป่ำ อยู่ใน

วงเงินรวมทั้งสิ้น 33,839,138.16 บำท คิดเป็นร้อยละ 97.99 ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

ในช่วงระหว่ำง 96.00-99.99 ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเชิงต้นทุนของกิจกรรมโครงกำร

ส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้ เพื่ อ เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้อม ระยะที่  ๒ ได้  2 .5๐ คะแนน              

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางที่ ๔.๓.25 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้ 

เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ 
ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 

มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

3.00 คะแนน 
เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูก

ต้ น ไม้ เพื่ อ เศ รษ ฐกิ จ  สั งคม  แล ะ

สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ 

2.00 2.00 2.00 2.50 2.1๓ 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.25 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของ กิจกรรม

โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ด ำเนินกำรโดยค ำนวณ

ค่ำคะแนนด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผลใน ๔ มิติ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 2.1๓ 

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในช่วง 1.51-2.25 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนั้น ผลกำร

ประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม              

และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ จงึอยู่ในระดับ ด ี

  (๑0) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อการจัดที่ดิน

ท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

(๑0.๑) มิติปริมำณ 

    เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖2 กิจกรรมจัดระเบียบ

เพื่อกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ เนื้อที่        

ป่ำสงวนแหง่ชำติที่ได้รับกำรจัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จ ำนวน 

๒00,๐๐๐ ไร่ ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้ส ำเร็จทั้งสิ้น จ ำนวน 

120,848 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 60.42 ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิต    

ในมิติปริมำณของกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดินท ำกินใหชุ้มชนในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ได้ 1.๐๐ คะแนน  

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 
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  (๑0.๒) มิติคุณภำพ 

    ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖2 กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดินท ำกิน  

ให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ไม่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ผู้ประเมินผลจึงไม่สำมำรถ

วิเครำะห ์ข้อมูลดังกล่ำวได้ 

  (๑0.๓) มิติเวลำ 

    เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ       

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมจัดระเบียบ

เพื่อกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ เนื้อที่ป่ำสงวน

แห่งชำติได้รับกำรจัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดินท ำกินให้ ชุมชนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  จ ำนวน 

๒๐๐,๐๐๐ ไร่ จะแล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดเป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำน

ปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรรวมทั้งสิ้น ๑๒ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับ

เป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำของกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน

ในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ได้ ๒.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

  (๑0.๔) มิติตน้ทุน 

    เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อกำรจัด

ที่ดินท ำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมำณที่ได้รับกำร

จัดสรรเพื่อใช้ในกำรจัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  อยู่ในวงเงิน 

4,860,000 บำท ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ผลกำรเบิกจำ่ยงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร

เพื่อใช้ในกำรจัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 

4,843,247.59 บำท คิดเป็นร้อยละ ๙9.๖6 ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอยู่ในช่วงร้อยละ 

๙๖.๐๐-๙๙.๙๙ ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเชิงต้นทุนของกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดิน 

ท ำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ได้ 2.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางที่ ๔.๓.26 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดินท ำกิน 

ให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 
มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดิน 

ท ำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
1.00 - 2.00 2.50 1.83 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.26 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรม       

จัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนน
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ด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผลใน 3 มิติ  ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 1.83           

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในช่วง 1.51-2.25 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนั้น ผลกำร

ประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  

จงึอยู่ในระดับ ด ี

 (๑1) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและ

ป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดนิและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร  (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

(๑1.๑) มิติปริมำณ 

    เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖2 กิจกรรมส ำรวจ 

ทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่ำไม้ถำวร ได้ก ำหนด

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ เนื้อที่ป่ำไม้ถำวรที่ได้รับกำรส ำรวจสภำพพื้นที่ เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดิน จ ำนวน

200,000 ไร่ ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น จ ำนวน 

219,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.98 ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่ำเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิต  

ในมิติปริมำณของกิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน

ในพืน้ที่ป่ำไม้ถำวร ได้ 3.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

(๑1.๒) มิติคุณภำพ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 กิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้ 

เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่ำไม้ถำวร ไม่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  

ผูป้ระเมินผลจึงไม่สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวได้ 

(๑1.๓) มิติเวลำ 

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมส ำรวจ 

ทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่ำไม้ถำวร ได้ก ำหนด

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ พื้นที่ป่ำไม้ถำวรที่ได้รับกำรส ำรวจสภำพพื้นที่เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดิน แล้วเสร็จตำม

กรอบเวลำที่ก ำหนดเป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร

รวมทั้งสิ้น ๑๒ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐0 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผล

ผลิตในมิติเวลำของกิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต

ที่ดนิในพื้นที่ป่ำไม้ถำวร ได้ ๒.0๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

(๑1.๔) มิติตน้ทุน 

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖2 กิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรที่ดิน
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และป่ำไม้เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่ำไม้ถำวร ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน

คือ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรส ำรวจสภำพพื้นที่ป่ำไม้ถำวรเพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดิน 

อยู่ในวงเงิน 3๒,๙๐๔,๖00 บำท ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ที่ใช้ในกำรส ำรวจสภำพพื้นที่ป่ำไม้ถำวรเพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดิน ในวงเงนิรวมทั้งสิ้น 28,872,153.12 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 8๗.๗๕ ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ ำกว่ำร้อยละ 90.00 ดังนั้น กำรประเมินผล

ผลิตในมิติเชิงต้นทุนของกิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้ เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดินและแผนที่

ขอบเขตที่ดนิในพืน้ทีป่่ำไม้ถำวร ได้ 1.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางท่ี ๔.๓.27 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลติของกิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรที่ดนิและป่ำไม้ 

เพื่อจัดท ำขอ้มูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ป่ำไม้ถำวร 
ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 

มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

กิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรที่ดินและป่ำ

ไม้  เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดินและแผนที่

ขอบเขตที่ดินในพืน้ที่ป่ำไม้ถำวร 

3.00 - 2.00 1.00 2.00 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.27 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรม

ส ำรวจทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้ เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่ำไม้ถำวร 

ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผลใน 3 มิติ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำ

คะแนนเท่ำกับ 2.00 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในช่วง 1.51-2.25 (จำกคะแนนเต็ม  

3.๐๐) ดังนั้น  ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรมกิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้ 

เพื่อจัดท ำขอ้มูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ป่ำไม้ถำวร จงึอยู่ในระดับ ด ี

(12) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  

(จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

(12.๑) มิติปริมำณ 

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ   

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมป้องกันไฟป่ำ

และควบคุมหมอกควัน ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ เครือข่ำยที่เข้ำร่วมกิจกรรมป้องกันไฟป่ำและ

ควบคุมหมอกควัน จ ำนวน ๑5๐ เครือข่ำย ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนิน

กิจกรรมส ำเร็จทั้งสิน้ จ ำนวน ๑5๐ เครือข่ำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย 

ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติปริมำณของกิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน ได้ 2.5 คะแนน 

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 
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(12.๒) มิติคุณภำพ 

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติคุณภำพที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ   

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมป้องกันไฟป่ำ

และควบคุมหมอกควัน ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ คือ เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรควบคุมไฟป่ำ   

มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ในขณะที่ผลกำร

ด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐        

ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติคุณภำพของกิจกรรมป้องกันไฟป่ำและ

ควบคุมหมอกควัน ได้ 2.5 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

(12.๓) มิติเวลำ 

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ       

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 กิจกรรมป้องกันไฟป่ำ

และควบคุมหมอกควัน ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ มีเครือข่ำยที่เข้ำร่วมกิจกรรมป้องกันไฟป่ำและ

ควบคุมหมอกควัน จ ำนวน ๑5๐ เครือข่ำย และมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังไฟป่ำ ตำมกรอบเวลำที่

ก ำหนดเป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรรวมทั้งสิ้น 

๑๒ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติ

เวลำของกิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน ได้ ๒.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

(12.๔) มิติตน้ทุน 

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 กิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุม

หมอกควัน ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรป้องกันไฟป่ำ 

และควบคุมหมอกควัน อยู่ในวงเงนิ 94,044,600 บำท ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ผลกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน อยู่ในวงเงิน 

รวมทั้งสิ้น 94,044,600 บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำม

เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเชิงต้นทุนของกิจกรรมป้องกันไฟป่ำและ

ควบคุมหมอกควัน ได้ 3.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางท่ี ๔.๓.28 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลติของกิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน 

ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 

มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

กิจกรรมปอ้งกันไฟป่ำและควบคมุหมอกควัน 2.50 2.50 ๒.๐๐ 3.๐๐ 2.50 
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  จำกตำรำงที่ 4.๓.28 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรม

ป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำร

ประเมินผลใน ๔ มิติ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 2.50 ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในช่วง 2.26 -3.00       

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนั้น ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุม

หมอกควัน จงึอยู่ในระดับ ดีมำก 

 (13) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน  

(จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

  (13.๑) มิติปริมำณ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ   

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมส่งเสริม

กำรจัดกำรป่ำชุมชน ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ รำษฎรในชุมชนได้รับกำรส่งเสริมให้มีส่วนร่วม

จัดกำรป่ำชุมชน จ ำนวน 2,๔82 หมู่บ้ำน ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนิน

กิจกรรมส ำเร็จทั้งสิน้ จ ำนวน 2,181 หมู่บ้ำน คิดเป็นรอ้ยละ 87.87 ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติปริมำณของกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ได้ 1.๐๐ คะแนน    

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

   (13.๒) มิติคุณภำพ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติคุณภำพที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมส่งเสริม

กำรจัดกำรป่ำชุมชน ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ คือ ร้อยละ ๘๐ ของกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน

ในกำรดูแล รักษำ พัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ 

สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้นร้อยละ 87 คิดเป็นร้อยละ 108.75 ของค่ำเป้ำหมำย            

ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่ำเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติคุณภำพของกิจกรรมส่งเสริม  

กำรจัดกำรป่ำชุมชน ได้ 3.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.00) 

  (13.๓) มิติเวลำ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมส่งเสริม

กำรจัดกำรป่ำชุมชน ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรดูแล รักษำ 

พัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดเป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่

ผลกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรมำกกว่ำ ๑๒ เดือน ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงกว่ำ

เป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำของกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชนได้ 3.๐0 คะแนน 

(จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 
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(13.๔) มิติตน้ทุน 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำร     

ป่ำชุมชน ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คอื งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรส่งเสริมกำรมสี่วน

ร่วมของทุกภำคส่วนในกำรดูแล รักษำ พัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด อยู่ ในวงเงิน                     

8๗,000,000 บำท ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร

เพื่อใช้ในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรดูแล รักษำ พัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้ตำม

เป้ำหมำยที่ก ำหนด อยู่ในวงเงิน รวมทั้งสิ้น 79,852,463.58 บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๘ ซึ่งมีผล

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณอยู่ในช่วงร้อยละ 90.00-91.99   ดังนัน้ กำรประเมินผลผลิตในมิติเชงิตน้ทุน

ของกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ได้ 1.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางท่ี ๔.๓.29 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลติของกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 

มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

 3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

กิจกรรมส่งเสรมิกำรจัดกำรป่ำชุมชน 1.๐๐ 3.00 3.๐๐ 1.50 2.12 

 จำกตำรำงที่  ๔.๓.๒9  สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของ

กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำร

ประเมินผลใน ๔ มิติ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 2.12 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ซึ่งค่ำที่ได้         

อยู่ในช่วง 1.51-2.25 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนั้น ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม

ส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน จงึอยู่ในระดับ ด ี

 (๑4) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ  

เพื่อรองรับการส่งออกไม้  (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

  (14.๑) มิติปริมำณ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ   

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรส่งออกไม้ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ พัฒนำระบบอนุญำต

ส่งออกสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ จ ำนวน 2 ระบบ ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถ

ด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิน้ จ ำนวน 2 ระบบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.0๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย 

ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติปริมำณของกิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรส่งออกไม้ 

ได้ 2.5๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 
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  (๑4.๒) มิติคุณภำพ 

    เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติคุณภำพที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ   

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรส่งออกไม้ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ คือ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

ของควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรในกำรใช้ระบบอนุญำตส่งออกสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 

ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำยังไม่มีกำรรำยงำนผลผลิตเนื่องจำกระบบอยู่ระหว่ำงทดสอบกำร

ใช้งำนยังมิได้มีกำรน ำไปใช้จริง ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติคุณภำพของกิจกรรมพัฒนำระบบ

สำรสนเทศเพื่อรองรับกำรส่งออกไม้ ได้ 0.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.00) 

  (๑4.๓) มิติเวลำ 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ       

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรส่งออกไม้ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ พัฒนำระบบอนุญำตส่งออก

สินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ จ ำนวน 2 ระบบ แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด เป้ำหมำย ๑๒ เดือน 

ในขณะทีผ่ลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรมำกกว่ำ ๑๒ เดือน ซึ่งผลผลติที่ได้ต่ ำกว่ำ

เป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำของกิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำร

ส่งออกไม้ ได้ 1.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

  (๑4.๔) มิติตน้ทุน 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศ

เพื่อรองรับกำรส่งออกไม้ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำร

พัฒนำระบบอนุญำตส่งออกสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ อยู่ในวงเงิน 6,395,000 บำท ในขณะที่ผลกำร

ด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรพัฒนำระบบอนุญำต

ส่งออกสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,812,400 บำท คิดเป็นร้อยละ 59.6๒  

ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ ำกว่ำร้อยละ 90.00 ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเชิงต้นทุนของ

กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรส่งออกไม้ ได้ 1.00 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางท่ี ๔.๓.30 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลติของกิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับ 

กำรส่งออกไม ้
ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 

มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม  

3.00 คะแนน 

เต็ม 

 3.00 คะแนน 

เต็ม 

 3.00 คะแนน 

เต็ม 

 3.00 คะแนน 

กิ จก รรมพั ฒ น ำระบบ ส ำรสน เท ศ      

เพื่อรองรับกำรส่งออกไม้ 

2.50 0 1.00 1.00 1.13 
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  จำกตำรำงที่ ๔.๓.30 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรม

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรส่งออกไม้ ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนด้วยวิธีกำรหำ

ค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผลใน 4 มิติ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 1.13 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในช่วง 0.76 - 1.50 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนั้น ผลกำรประเมินในระดับผลผลิต

ของกิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรส่งออกไม้ จงึอยู่ในระดับ พอใช้ 

 (๑5) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมวิจัยพื้นฐาน  (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

   (๑5.๑) มิติปริมำณ 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ   

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมวิจัย

พื้นฐำน ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ ผลิตองค์ควำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไม้ จ ำนวน ๔ โครงกำร     

ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น จ ำนวน ๔ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติปริมำณของกิจกรรมวิจัย

พืน้ฐำน ได้ 2.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.00) 

   (๑5.๒) มิติคุณภำพ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติคุณภำพที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ    

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมวิจัย

พื้นฐำน ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ คือ องค์ควำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไม้น ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘0 ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จน ำองค์ควำมรู้งำนวิจัย

ด้ำนป่ำไม้น ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘0 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.0๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับ

เป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติคุณภำพของกิจกรรมวิจัยพื้นฐำน ได้ 2.5๐ คะแนน      

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

   (๑5.๓) มิติเวลำ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ       

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมวิจัย

พืน้ฐำน ได้ก ำหนดตัวชีว้ัดเชิงเวลำ คอื องค์ควำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไม้ แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด 

เป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรรวมทั้งสิน้ ๑๒ เดือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำของ

กิจกรรมวิจัยพืน้ฐำน ได้ ๒.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

 

 

  (๑5.๔) มิติตน้ทุน 
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เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมวิจัยพื้นฐำน ได้ก ำหนด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนวิจันพื้นฐำน อยู่ในวงเงิน 

1,926,600 บำท ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อ ใช้ในกำร

ด ำเนินงำนวิจันพื้นฐำน อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,926,510.96 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งม ี

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอยู่ในช่วงร้อยละ ๙6.๐๐ - ๙๙.๙๙ ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติต้นทุนของ

กิจกรรมวิจัยพืน้ฐำน ได้ 2.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางท่ี ๔.๓.31 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลติของกิจกรรมวิจัยพืน้ฐำน 
ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 

มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

กิจกรรมวิจัยพืน้ฐำน 2.50 2.50 2.00 2.50 2.37 

  จำกตำรำงที่ ๔.๓.31 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรม

วิจัยพื้นฐำน ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผลใน ๔ มิติ          

ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 2.37 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในช่วง 2.26 - 3.00   

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนั้น ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรมวิจัยพืน้ฐำน จงึอยู่ในระดับ ดีมำก 

 (๑6) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมวิจัยประยุกต์  (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

   (๑6.๑) มิติปริมำณ 

    เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ   

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมวิจัย

ประยุกต์  ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ องค์ควำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไม้ จ ำนวน 6 โครงกำร ผลกำร

ด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น จ ำนวน 6 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติปริมำณของกิจกรรมวิจัย

ประยุกต์ ได้ 2.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.00) 

   (๑6.๒) มิติคุณภำพ 

    เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติคุณภำพที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ   

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมวิจัย

ประยุกต์ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ คือ องค์ควำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไม้น ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น   

ร้อยละ ๘0 ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จขยำยองค์ควำมรู้

งำนวิจัยด้ำนป่ำไม้น ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘0 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.0๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับ

เป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติคุณภำพ ของกิจกรรมวิจัยประยุกต์ ได้ 2.5๐ คะแนน       

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 
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   (๑6.๓) มิติเวลำ 

    เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ       

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมวิจัย

ประยุกต์ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ องค์ควำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไม้น ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘0 

แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด เป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรรวมทั้งสิ้น ๑๒ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผล

ผลิตในมิติเวลำของกิจกรรมวิจัยประยุกต์ ได้ ๒.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

  (๑6.๔) มิติตน้ทุน 

    เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมวิจัยประยุกต์ ได้ก ำหนด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนวิจัยประยุกต์ อยู่ในวงเงิน 

2,204,300 บำท ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร

เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนวิจัยประยุกต์ อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 2,201,815.51 บำท คิดเป็นร้อยละ 

99.89 ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอยู่ในช่วงร้อยละ ๙6.๐๐ - ๙๙.๙๙ ดังนั้น กำรประเมินผล

ผลติในมิตเิชงิตน้ทุนของกิจกรรมวิจัยประยุกต์ ได้ 2.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางท่ี ๔.๓.32  แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลติของกิจกรรมวิจัยประยุกต์ 
ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 
มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 2.50 2.50 2.00 2.50 2.3๗ 

  จำกตำรำงที่ ๔.๓.32 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรม

วิจัยประยุกต์ ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผลใน 4 มิติ          

ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 2.3๗ (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในช่วง 2.26-3.00   

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐)  ดังนั้น ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรมวิจัยประยุกต ์จงึอยู่ในระดับ ดีมำก 

 (๑7) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมจัดการความรู้การวิจัย    

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

  (๑7.๑) มิติปริมำณ 

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ   

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมจัดกำร

ควำมรู้กำรวิจัย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ องค์ควำมรู้

งำนวิจัยด้ำนป่ำไม้ จ ำนวน 3 โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จ   
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ได้ทั้งสิ้น จ ำนวน 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผล

ผลติในมิตปิริมำณของกิจกรรมวิจัยพืน้ฐำน ได้ 2.50 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.00) 

  (๑7.๒) มิติคุณภำพ 

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติคุณภำพที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมจัดกำร

ควำมรู้กำรวิจัย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ คือ องค์ควำมรู้

งำนวิจัยด้ำนป่ำไม้น ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘0 ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถ

ด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จให้องค์ควำมรู้งำนวิจัยด้ำนป่ำไม้น ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘0 คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐.0๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติคุณภำพ ของกิจกรรมจัดกำร

ควำมรูก้ำรวิจัย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม ได้ 2.5๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

  (๑7.๓) มิติเวลำ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ       

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมจัดกำร

ควำมรู้กำรวิจัย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ องค์ควำมรู้

งำนวิจัยด้ำนป่ำไม้น ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘0  แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด เป้ำหมำย 

๑๒ เดือน ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรรวมทั้งสิ้น ๑๒ เดือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งผลผลิตที่ได้เท่ำกับเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำของกิจกรรม

จัดกำรควำมรูก้ำรวิจัย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม ได้ ๒.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

   (๑7.๔) มิติตน้ทุน 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒562 กิจกรรมจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย

เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร

เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ด้ำนวิจัย อยู่ในวงเงิน 1,729,900 บำท ในขณะที่ผลกำร

ด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ กำรเบิกจำ่ยงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้

ด้ำนวิจัย อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,728,756.72 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.93 ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณอยู่ในช่วงร้อยละ ๙6.๐๐ - ๙๙.๙๙  ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติ เชิงต้นทุน 

ของกิจกรรมจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม ได้ 2.50 คะแนน  

(จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 
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ตารางที่ ๔.๓.33 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรมจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย เพื่อน ำ 

ไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม 
ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 
มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.00 คะแนน 

กิ จ ก รรม จั ด ก ำ รค วำม รู้  ก ำ รวิ จั ย       

เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม 

2.50 2.50 2.00 2.50 2.3๗ 

  จำกตำรำงที่ ๔.๓.33 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรม

จัดกำรควำมรู้กำรวิจัย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนน     

ด้วยวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผลใน 4 มิติ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 2.37 ซึ่งค่ำที่ได้

อยู่ในช่วง 2.26 - 3.00 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนั้น ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของกิจกรรม

จัดกำรควำมรูก้ำรวิจัย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม จงึอยู่ในระดับ ดีมำก 

  (18) ผลการประเมินระดับผลผลิตของกิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนเิวศ 

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  (จำกตำรำงที่ ๔.๓.๑6) 

 (18.๑) มิติปริมำณ 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติปริมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ    

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 กิจกรรมโครงกำร

ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ พื้นที่ป่ำ เพิ่มขึ้น จ ำนวน 

๓๐,0๐๐ ไร่ ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จทั้งสิ้น จ ำนวน 

20,820 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.40 ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติ

ปริมำณของกิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  ได้ 1.00 คะแนน  (จำกคะแนนเต็ม 3.00) 

 (18.๒) มิติคุณภำพ 

     ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖2 กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่

ป่ำสงวนแหง่ชำต ิไม่มีกำรก ำหนดตัวชีว้ัดเชิงคุณภำพ ผู้ประเมินผลจงึไม่สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวได้ 

 (18.๓) มิติเวลำ 

   เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติเวลำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ       

กับปริมำณผลผลิตที่ถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒5๖2 กิจกรรมโครงกำร

ฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ มีพืน้ที่ป่ำที่ได้รับกำรปลูกฟื้นฟู 

จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ไร่ แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดเป้ำหมำย ๑๒ เดือน ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำน

ปรำกฏว่ำ  ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร เกิ นกว่ ำ  ๑๒  เดือน  ซึ่ งผลผลิตที่ ได้ ต่ ำกว่ ำ เป้ ำหมำย 
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ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเวลำของกิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  

ได้ 1.๐๐ คะแนน (จำกคะแนนเต็ม ๓.๐๐) 

 (18.๔) มิติตน้ทุน 

     เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตในมิติต้นทุนที่ใช้กับปริมำณ

ผลผลิตที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖2 กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศ

ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ งบประมำณที่ได้วับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำร

ปลูกฟื้นฟูป่ำ อยู่ในวงเงิน 117,000,000 บำท ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำย 

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรปลูกฟื้นฟูป่ำ อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 76,019,643 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 64.97  ดังนั้น กำรประเมินผลผลิตในมิติเชิงต้นทุนของกิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบ

นิเวศในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ได้ 1.๐๐ คะแนน  (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ตารางท่ี ๔.๓.34 แสดงคะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ 

ป่ำสงวนแห่งชำติ 

ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 

มติปิริมาณ มติคิุณภาพ มติเิวลา มติติ้นทุน คะแนนเฉลีย่ 

เต็ม  

3.00 คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

เต็ม 

3.๐๐ คะแนน 

กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่

ป่ำสงวนแห่งชำติ 

1.๐๐ - 1.๐๐ 1.๐๐ 1.00 

 

 จำกตำรำงที่ ๔.๓.34 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนกำรประเมินผลผลิตของกิจกรรม

โครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ด ำเนินกำรโดยค ำนวณค่ำคะแนนด้วยวิธีกำรหำ 

ค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผลใน 3 มิติ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำคะแนนเท่ำกับ 1.00 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) 

ซึ่งค่ำที่ได้ อยู่ในช่วง 0.76-1.50 (จำกคะแนนเต็ม 3.๐๐) ดังนัน้ ผลกำรประเมินในระดับผลผลิตของ 

กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่ำสงวนแหง่ชำติ จึงอยู่ในระดับ พอใช้
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๑๐๗ 

 

บทท่ี ๕ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

จากหน่วยงานรับผิดชอบของกรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  ผู้ประเมินผลได้ประสานงานและลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  

ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามผู้ที่น าโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม ทั้งระดับกรมและระดับส านักในปีงบประมาณต่อๆ ไป โดยจัดแบ่งข้อมูลออกเป็น 

๒ ประเด็น ได้แก่ ปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานเฉพาะ

โครงการ/กิจกรรม ที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามตัวชี้วัดส าคัญของกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๘ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

๕.๑ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

 ๕.๑.๑ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง 

  ๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

  ปัญหาอุปสรรค 

(1) อัตราก าลังและข้าราชการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหลายภารกิจพร้อมกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งหัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่า เจ้าหนา้ที่ธุรการ เป็นต้น 

(2) บุคลากรด้านการป้องกันรักษาป่าจ านวนมากใกล้เกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า/หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาการป่าไม้ ส่งผลต่อการจัดสรร

อัตราก าลังทดแทนส าหรับผู้เกษียณอายุราชการไม่ทันกับความต้องการ ในขณะที่ ไม่มีอัตราก าลังทดแทน

ลูกจา้งประจ าที่ออกจากการปฏิบัติงานราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี  

(3) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าจ านวนมาก ขาดทักษะและความรู้ความช านาญในภารกิจ

ด้านภูมศิาสตร์สารสนเทศ และด้านเทคนิคการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

(4) วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น เครื่องหาพิกัด   

ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) คอมพิวเตอร์ วิทยุสื่อสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

(5) วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะของหน่วยป้องกันและพัฒนาการป่าไม้/หน่วย

ป้องกันรักษาป่าจ านวนมาก มีสภาพเก่าไม่ทันสมัย และไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบ ารุง ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ในขณะที่อีกหลายหน่วยป้องกันรักษาป่า 

ไม่มรีถยนตป์ระจ าหนว่ยส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 



 

๑๐๘ 
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(6) พื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่เป็นเขตความมั่นคงทางทหาร มีแนวเขตชายแดนติดกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเขตแดนที่ตรวจพบวัตถุระเบิดที่คาดการณ์ว่ายังใช้การได้ ฝังอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบ 

ซึ่งอาจส่งผลตอ่ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของเจา้หนา้ที่ได้ 

(7) พื้นที่เป้าหมายบางแห่งเป็นพื้นที่สูงชัน การคมนาคมไม่สะดวก ท าให้เจ้าหน้าที่เดินทาง 

เข้าพืน้ที่เป้าหมายได้ค่อนขา้งยากล าบาก 

(8) งบประมาณ (งบด าเนินงาน) ที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ตลอด

ทั้งปีงบประมาณ โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในภารกิจตรวจลาดตระเวน

ป้องกันและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายป่าไม้ในพืน้ที่รับผดิชอบ  

(9) การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและก าหนดค่าเป้าหมายพื้นที่ทวงคืนผืนป่าในลักษณะ 

Top Down ซึ่งถูกก าหนดโดยส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยผู้อ านวยการส่วนป้องกันฯ/

หน่วยป้องกันฯ ส่วนใหญ่แจ้งว่า ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่  อาจท าให้เจ้าหน้าที่ 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 

  แนวทางการแก้ไข 

(1) มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า (ข้าราชการ) ท าหน้าที่ดูแลหน่วยป้องกัน

รักษาป่ามากกว่า 1 หน่วยฯ 

(2) มอบหมายให้ลูกจ้างประจ า รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าในหน่วยฯ 

ที่ตนสังกัดอยู่ ส าหรับหน่วยป้องกันฯ ที่กรมป่าไม้มไิด้แต่งตั้งข้าราชการมาท าหน้าที่หัวหน้าหนว่ยฯ 

  (3) สรรหาและเพิ่มอัตราพนักงานราชการต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

  (4) เพิ่มการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการให้สอดคล้องกับอัตราผู้ เกษียณอายุราชการ 

โดยเฉพาะข้าราชการ (ชาย) เพื่อความเหมาะสมกับต าแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ซึ่งเป็นงานที่

มีความเสี่ยงภัยสูง 

  (5) จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่  ในภารกิจด้าน

ภูมศิาสตร์สารสนเทศ และด้านเทคนิคการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในปีตอ่ไป 

  (6) จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และจัดสรรให้กับ

หนว่ยงานปฏิบัติอย่างเพียงพอ  

 (7) จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาการป่าไม้/หน่วยป้องกันรักษาป่า

ใหส้ามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  (8) การป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง ในบางพื้นที่เป็นเขตความมั่นคงทางทหาร ขอให้มีการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายทหาร

หรอืหน่วยงานความมั่นคงโดยใกล้ชิด   



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๐๙ 

 

(9) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบพิทักษ์ไพร การใช้อากาศยานไร้คนขับ  เป็นต้น 

    (10) จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้  

ในพืน้ที่รับผดิชอบของหนว่ยงาน 

  (11) ให้มีการประชุม Conference เร่งรัดติดตามการด าเนินงานความก้าวหน้าในพื้นที่ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ส่วนกลางพิจารณาฐานข้อมูลสถิติคดีป่าไม้  เปรียบเทียบกับสถิติของการ

ด าเนินงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ว่ายังสามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดได้หรอืไม่ 

หากพบว่าด าเนนิการได้ โดยให้มีพื้นทีเ่ป้าหมายมากพอที่จะด าเนนิการส าเร็จตามปริมาณที่ก าหนดไว้) 

  ข้อเสนอแนะ   

  (1) กรมป่าไม้ควรแต่งตั้งให้ข้าราชการ ท าหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า  

ก ากับดูแลหรือท าหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่อยู่ใกล้เคียง เพิ่มมากกว่า 1 หน่วยฯ และมี

ลูกจา้งประจ าหรอืรักษาราชการแทนหัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติงานได้ 

  (2) จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจด้านภูมิศาสตร์

สารสนเทศ และด้านเทคนิคการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในปีตอ่ไป 

  (3) หน่วยป้องกันรักษาป่า ควรได้รับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบมี CAB 

อย่างน้อย 1 คัน พร้อมค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาต่อเดือนอย่างพอเพียง เพื่อให้เพิ่ม

ศักยภาพในการเข้าถึงพืน้ที่ที่ยากล าบากได้ดแีละรวดเร็วขึน้ 

  ๒)  กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ 

   -ไม่ม-ี 

  ๓) กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า 

  ปัญหาอุปสรรค 

  (1) การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า 

ไม่สอดคล้องและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

  (2) งานฐานข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ ในหลายส่วนงาน การขอสนับสนุนข้อมูล           

ตอ้งประสานงานหลายที ่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท างานให้ล่าช้า 

  (3) ขาดครุภัณฑ ์ยานพาหนะ เครื่องมือ High Technology ในการปฏิบัติงาน 

  แนวทางแก้ไข 

  (1) จัดท า Big Data ฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

สามารถเข้าใช้ขอ้มูลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ 

 (2) จัดท าประมาณการณ์ค าของบประมาณด้านครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อสนับสนุนครุภัณฑท์ี่เป็น High Technology ในการปฏิบัติงานภาคสนาม  

   



 

๑๑๐ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ชี้แจงกับส านักงบประมาณให้ทบทวนและพิจารณางบประมาณการป้องกันรักษาป่า

ตามที่กรมป่าไม้เสนอ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของกรมป่าไม้ 

  4) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ(ปลูกไม้ใช้สอย) 

  ปัญหาอุปสรรค 

  (1) รถยนต์ราชการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

  (2) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมภิาค ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - 2) ล่าช้า โดยได้รับแผนงานและงบประมาณช่วงต้นไตรมาสที่ 2 

  แนวทางแก้ไข 

  (1) จัดท าค าของบประมาณประจ าปี ส าหรับครุภัณฑ์รถยนต์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานในพืน้ที่ 

  (2) เร่งรัดด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) 

ให้แลว้เสร็จและจัดส่งใหห้นว่ยงานพื้นที่ให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๑ 

  ข้อเสนอแนะ 

  -ไม่ม-ี 

 5) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ปัญหาอุปสรรค 

  รถยนต์ราชการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

  แนวทางแก้ไข 

  จัดท าค าของบประมาณประจ าปี ส าหรับครุภัณฑ์รถยนต์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ 

  ข้อเสนอแนะ 

  -ไม่ม-ี 

  6) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก 

  ปัญหาอุปสรรค 

  (1) เนื่องจากปัญหาด้านการช้ีแจงและขออนุมัติงบประมาณล่าช้า ท าให้ระยะเวลาในการ

ด าเนินการฟื้นฟูป่ารูปแบบใหม่ในปี พ.ศ. 2562 ด าเนินการไม่ทัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการ กรมป่าไม้ได้เร่งรัดและด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามลักษณะเดิม

ที่ได้ด าเนินการ  ในปี พ.ศ. 2561 ไปก่อน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ในลักษณะเดียวกับการปลูกป่า



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๑๑ 

 

ของกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะด าเนินการฟื้นฟูป่ารูปแบบใหม่ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ต่อไป และกรมป่าไม้  ได้ส่งแผนปฏิบัติงานไปให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

เพื่อด าเนนิการแล้ว เมื่อวันที่ 29 มนีาคม 2562 

  (2) กรมป่าไม้ ได้ส่งหนังสือชี้แจงและซักซ้อมให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ และ

หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน เพื่อให้

เป็นไปตามค าสั่ง ทส. ที่ 15/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ

การปลูกป่าและบ ารุงรักษาสวนป่าของรัฐ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 

  (3) หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่ได้รับแผน ได้น า

พื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่า เสนอให้คณะกรรมการฯ ตามค าสั่ง ทส. ที่ 15/2562 ลงวันที่ 8 

มกราคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาปรากฏว่า มีพื้นที่เป้าหมายที่ผ่านการพิจารณา 

จ านวน 9,458 ไร่ และไม่ผ่านการพิจารณา จ านวน 542 ไร่ โดยด าเนนิการดังนี้ 

  (๓.1) พืน้ที่เป้าหมายที่ผ่านการพิจารณา จ านวน 9,458 ไร่ ได้ด าเนินการปลูกแล้วเสร็จ 

(๓.2) พื้นที่เป้าหมายที่ไม่ผ่านการพิจารณา จ านวน 542 ไร่ กรมป่าไม้ได้เสนอ

งบประมาณดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นกิจกรรม  

เพาะช ากล้าไม้เพื่อด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว          

แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนมากซึ่งอาจด าเนินการไม่ทันจงึตอ้งยุติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว 

  แนวทางแก้ไข 

  (1) เร่งรัดด าเนนิการส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณให้กับส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและทันกับฤดูกาลปลูกป่าในปีงบประมาณต่อไป 

  (2) สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติให้มีความชัดเจน และก าชับ 

ให้ส านักพืน้ที่ด าเนนิการตามแผนงานที่ได้รับแจ้งโดยเคร่งครัด  

  (3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับและต้อง

ส่งคืนงบประมาณหน่วยงานในพื้นที่ ให้เร่งด าเนินการส่งคืนงบประมาณให้กรมป่าไม้โดยด่วนที่สุด 

พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นประกอบการพิจารณา รวมทั้งประสานแจ้งพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหา 

ไม่สามารถด าเนินการได้โดยใหร้ีบแจ้งหน่วยงานเพื่อจะได้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันท่วงที

และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงรวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการเพาะช า

กล้าไม้ของหน่วยปฏิบัติหากได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้วจะสามารถด าเนินการ

ได้ทันที 

  ข้อเสนอแนะ 

  -ไม่ม-ี 
 7) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) 



 

๑๑๒ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

  ปัญหาอุปสรรค 

  -ไม่ม-ี 

  แนวทางแก้ไข 

  -ไม่ม-ี 

  ข้อเสนอแนะ 

  -ไม่ม-ี 

 8) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่ าไม้ เพื่ อส นับสนุนโครงการพัฒนาพื้ นที่ สู ง              

แบบโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) 

  ปัญหาอุปสรรค 

  หน่วยงานที่ได้รับแผนการปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับ 

เนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการด าเนินการปลูกป่าและต้องส่งคืนงบประมาณ จ านวน 100 ไร่      

เป็นเงิน จ านวน 390,000 บาท 

  แนวทางแก้ไข 

  แจ้งให้ส านักพื้นที่ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับและที่ต้องส่งคืนงบประมาณ   

ให้เร่งด าเนินการส่งคืนงบประมาณให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนที่สุด พร้อมรายงานเหตุผลความจ าเป็น

ประกอบการพิจารณา รวมทั้งประสานแจ้งพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้          

เพื่อก าหนดหาแนวทางการแก้ไขได้ทันท่วงทีและใหส้อดคล้องกับข้อเท็จจริง 

  ข้อเสนอแนะ 

  -ไม่ม-ี 

 9) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ระยะที่ ๒  

  ปัญหาอุปสรรค 

  (1) งบประมาณ (งบด าเนินงาน) ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น 

การออกไปประชาสัมพันธ์ การรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การติดตามและตรวจสอบเงื่อนไข/

หลักเกณฑ์ของโครงการฯ เพื่อสนับสนุนเงินทุนส าหรับการปลูกต้นไม้แก่เกษตรกรไม่สามารถ

ด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก ได้ด าเนินการจัดท าค าของบด าเนินงานเพิ่มแล้วแต่ยังได้รับจัดสรร

งบประมาณเท่าเดิม                                                          

  (2) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมภิาค ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 - 2) ล่าช้า โดยได้รับแผนงานและงบประมาณช่วงต้นไตรมาสที่ 2 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๑๓ 

 

  (3) แผนงานและค่าเป้าหมายที่ ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562            

ไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าร่วมโครงการของเกษตรที่มีมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากแนวทางการ

ส่งเสริมต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การแก้ไขมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 ที่ก าหนดให้ไม้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรจ านวนมากแสดงความ

ประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนภูมิภาคได้รับจ านวน  

ค่าเป้าหมายพื้นที่ใหด้ าเนินการจ านวนน้อย ไม่สอดคล้องกับความต้องการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 

  (4) ความชัดเจนของแผนงานและเป้าหมายที่ไม่แน่นอนในแต่ละปีงบประมาณ ท าให้ขาด

ความตอ่เนื่องของการด าเนินงานในพื้นที ่

  (5) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน   

ทั้งในส านักงานและการออกพื้นที่ภาคสนาม 

  (6) รถยนต์ราชการส าหรับใช้การปฏิบัติงานในพื้นที่มไีม่เพียงพอ 

  (7) วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ อาทิ เครื่องหา

พิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) กล้องถ่ายภาพดิจติอล เป็นต้น 

  แนวทางแก้ไข 

  (1) เนื่องจากได้ด าเนินการจัดท าค าของบด าเนินงานเพิ่มแล้ว แต่คงยังได้รับจัดสรร

งบประมาณเท่าเดิม 

  (2) เร่งรัดด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงิน และจัดส่งให้ส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้พืน้ที่โดยเร็ว                                                                          

  (3) ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ด าเนินการส ารวจความต้องการของเกษตรกร 

ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ในปีถัดไป 

  (4) ได้จัดท าแผนงานอย่างต่อเนื่องทุกปี และให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ก าหนด

เป้าหมายตามความตอ้งการของเกษตรกรในพืน้ที่ 

  (5) ด าเนินการจัดท าของบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อจัดซื้อทดแทนรถยนต์ราชการ 

  (6) แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องหาพิกัด

ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) รวมจ านวน 50 เครื่อง และกล้องถ่ายภาพ จ านวน 27 ตัว                                                     

  ข้อเสนอแนะ 

  (1) ควรได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้พืน้ที่แจง้ความประสงค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

            (2) ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าเป้าหมายที่ต้องการ จะท าให้สามารถ

ด าเนนิการแก้ไขได้ตามนโยบายของอธิบดีกรมป่าไม้ 

  



 

๑๑๔ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

10) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดท่ีดนิท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 ปัญหาอุปสรรค 

     (1) อัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหลายกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย

พร้อมกันได้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ของส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้บางส านักมีกิจกรรมในความรับผิดชอบสูงถึง 8 กิจกรรม ท าให้เกิดความเหลื่อมของระยะเวลา

ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งใช้เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร และอาจท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ถูก

ก าหนดไว้ในแผน 

   (2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ระบบ 2 ความถี่          

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

   (3) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการ

ด าเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ซึ่งมีกรอบการท างานและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ต้องเป็นไปตามที่คณะท างานจัดที่ดินก าหนด ซึ่งไม่สามารถจะควบคุมได้ ดังนั้น การบรรลุผลส าเร็จ

ตามเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับกรอบระยะเวลาดังกล่าว 

   แนวทางแก้ไข 

   กรมป่าไม้ ควรเกลี่ยอัตราก าลังให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่ได้

จัดสรรงบประมาณให้กับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่  

   ข้อเสนอแนะ 

   -ไม่ม-ี 

11) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่

ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

   ปัญหาอุปสรรค 

   อัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้  

และช่างส ารวจ เนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติจ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีทักษะและความรู้ความสามารถ 

เฉพาะด้านส าหรับภารกิจการระวังชีแ้ละรับรองแนวเขตที่ดนิป่าไม้ 

   แนวทางแก้ไข 

   ปัญหาเรื่องอัตราก าลังไม่เพียงพอ เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหาในระดับกรมป่าไม้ แนวทาง   

การแก้ไขที่ด าเนินการ คือการเกลี่ยอัตราก าลังให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ         

ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 
   ข้อเสนอแนะ 

   -ไม่ม-ี 
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ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๑๕ 

 

  12)  กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

   ปัญหาอุปสรรค 

  (1) เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างของหนว่ยปฏิบัติในส่วนภูมิภาค ส่งผลท าให้หน่วย

ปฏิบัติได้รับแผนงานและงบประมาณล่าช้า การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจงึลา่ช้าตามไปด้วย 

 (2) งบประมาณ (งบด าเนินงาน) ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค นอกจากนี้ ท าให้หน่วยปฏิบัติบางพื้นที่ ไม่สามารถด าเนินการจัดจ้ าง

พนักงานดับไฟป่าได้ครอบคลุมพืน้ที่รับผดิชอบทั้งหมด 

     (3) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าบางแห่งได้รับการจัดสรรยานพาหนะไม่เพียงพอ 

ต่อการปฏิบัติงาน 

     (4) วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 

รวมทั้งที่มีอยู่เดิมมีสภาพเก่า อายุการใช้งานค่อนข้างมาก ไม่ทันสมัย และไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบ ารุง 

เช่น เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) คอมพิวเตอร์ และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

     (5) เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจ านวนมาก ขาดทักษะและความรู้    

ความช านาญในภารกิจด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ และด้านเทคนิคการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

 แนวทางแก้ไข 

   (1) เร่งรัดด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี ให้หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้  และหน่วยส่งเสริม

การควบคุมไฟป่า ได้รับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

   (2) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ใหห้น่วยปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ ได้แก่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  ศูนย์ป่าไม้ และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า น าแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ไปด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการ

จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนบุคคลภายนอกส าหรับพนักงานดับไฟป่า เดือนละ 9,000 บาท ไปให้

หนว่ยปฏิบัติงานในพื้นที่และพิจารณาความเหมาะสมจากพืน้ที่ที่รับผดิชอบ โดยจะเน้นในพืน้ที่ทีเ่สี่ยงต่อ

การเกิดไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง 

แพร่ น่าน พะเยา และตาก 

   (3) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหม้ีการฝกึอบรมการ

ใช้โดรน เพื่อใช้ในการตรวจติดตามพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ และจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า 

 

  



 

๑๑๖ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

   ข้อเสนอแนะ 

   (1) ประสานเบื้องต้นเพื่อให้หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ศูนย์ป่าไม้ และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า รับทราบและปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่ก าหนด 

   (2) มีการจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเหมาะสม และเน้น   

ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพืน้ที่ 9 จังหวัดภาคเหนอื ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชยีงราย แมฮ่่องสอน 

ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา และตาก และในอนาคตจะมีการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทน

บุคคลภายนอกใหแ้ก่พนักงานดับไฟป่าจากอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นเดือนละ 12,000 บาท 

   (3) หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ควรได้รับจัดสรรยานพาหนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน     

โดยจะเน้นในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา และตาก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม  

ไฟป่าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (4) หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ควรได้รับจัดสรรวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพียงพอ      

ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  13) กิจกรรมส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน 

  ปัญหาอุปสรรค 

  (1) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้

จา่ยเงนิ (ปม.1 - 2) ล่าช้า โดยได้รับแผนงานและงบประมาณช่วงต้นไตรมาสที่ 2 

  (2) อัตราก าลังเจา้หนา้ที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ที่มี

ทักษะและความรู้ความสามารถด้านการจัดท าแผนที่ภูมิสารสนเทศ ในขณะที่ภารกิจมีความซับซ้อน

มากขึ้น ซึ่งส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  (3) งบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณส าหรับกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ  

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนในพื้นที่ที่ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 

  (4) ไม่มีงบประมาณด้านการส่งเสริมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 

ป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตัง้ป่าชุมชน 

  (5) ยานพาหนะมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในขณะที่หน่วยปฏิบัติบางแห่ง รถยนต์    

มีสภาพเก่า อายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี และไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบ ารุง สมรรถนะเพียงพอใช้ได้     

ในการปฏิบัติงาน แตอ่าจส่งผลตอ่ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นได้ 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๑๗ 

 

  (6) ค่าเป้าหมายการจัดตั้งป่าชุมชนในหลายพื้นที่ ไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ   

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  (7) เจ้าหน้าที่จ านวนหนึ่งให้ข้อมูลว่า ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่เป้าหมายได้อย่าง

สม่ าเสมอตามที่ชุมชนรอ้งขอ เนื่องจากเจา้หนา้ที่มจี านวนน้อย 

  แนวทางแก้ไข 

  (1) จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 

เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ้า่ยเงิน (ปม. 1 - 2) 

(2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค โดยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ความรูด้้านการจัดท าแผนที่ภูมสิารสนเทศ 

  (3) จัดท าค าของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดงบเงินอุดหนุน 

กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่มเติม เป็นจ านวน 1,000 หมูบ่้าน 

  (4) เสนอของบประมาณด้านการส่งเสริมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตัง้ป่าชุมชนแลว้ 

  (5) จัดท าค าของบประมาณส าหรับจัดซื้อรถยนต์ใหม่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ความก้าวหน้า  คือ รวบรวมเอกสารการแจ้งความจ านงและความต้องการรถยนต์เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานจากหน่วยงานส่วนภูมิภาคและจัดท าค าของบประมาณต่อไป  

  (6) ประสานหน่วยงานตรวจสอบพื้นที่จัดตั้งป่าชุมชน เพื่อลดปัญหาพื้นที่ที่จะ

ด าเนนิการจัดตั้งป่าชุมชนทับซ้อนกับพืน้ที่เตรียมการประกาศเป็นพืน้ที่อนุรักษ์ 25 % 

 (7) เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานส่วนภูมิภาค ท าให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 

ป่าชุมชนในแต่ละจังหวัดมีจ านวนน้อย ประสานกับภาคีเครอืข่ายเพือ่แนะน าและส่งเสริมงานด้านป่าชุมชน 

 ข้อเสนอแนะ 

  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ควรต้องมีการประสาน ติดตาม ตรวจสอบ    

ทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงนิ 

  14) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการส่งออกไม้ 

  ปัญหาอุปสรรค 

  (1) การจัดซือ้จัดจา้งลา่ช้ากว่าก าหนด 

  (2) เมื่อระบบแล้วเสร็จ จะยังไม่สามารถน าไปใช้งานได้ จนกว่าระเบียบที่เกี่ยวข้อง       

จะด าเนนิการแล้วเสร็จ 

  แนวทางแก้ไข  

  (1) เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 



 

๑๑๘ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

  (2) เร่งรัดจัดท าและปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จและใช้กับระบบสารสนเทศ

เพื่อรองรับการส่งออกไม้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  ข้อเสนอแนะ 

    -ไม่ม-ี 

  15) กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน 

    ปัญหาอุปสรรค 

    -ไม่ม-ี 

    แนวทางแก้ไข 

    -ไม่ม-ี 

    ข้อเสนอแนะ 

    -ไม่ม-ี 

  16) กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 

    ปัญหาอุปสรรค 

    งบประมาณไม่เพียงพอ และขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการวจิัย 

    แนวทางแก้ไข 

    มีการสนับสนุนงบประมาณรายโครงการตามที่ส านักวิจัยและพัฒนาป่าไม้เสนอขอ                          

    ข้อเสนอแนะ 

    -ไม่ม-ี 

  17) กิจกรรมการจัดการความรู้การวจิัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 

    ปัญหาอุปสรรค 

    งบประมาณไม่เพียงพอและขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการวจิัย                                     

    แนวทางแก้ไข 

    มีการสนับสนุนงบประมาณรายโครงการตามที่ส านักวิจัยและพัฒนาป่าไม้เสนอขอ                                       

    ข้อเสนอแนะ 

    -ไม่ม-ี 

  18) กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

    ปัญหาอุปสรรค 

    (1) หน่วยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน    

(ปม.1 - 2) ล่าช้า โดยได้รับแผนงานและงบประมาณช่วงปลายไตรมาสที่ 2 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๑๙ 

 

  กรมป่าไม้ ได้เสนอแผนปฏิบัติงานฟื้นฟูป่าไม้แนวใหม่ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบ รวมทั้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีค าสั่ง  

ที่ 15/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและ

บ ารุงรักษาสวนป่าของรัฐ ซึ่งจะต้องชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับหน่วยปฏิบัติก่อน จึงส่งผลให้ระยะเวลา    

ในการจัดส่งแผนงานให้หนว่ยปฏิบัติเกิดความลา่ช้า 

  (2) พื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่เป็นเขตความมั่นคงทางทหาร มีแนวเขตติดชายแดน

ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงปัญหาชนกลุ่มน้อยที่อาศัยในพื้นที่ ท าให้การด าเนินการในพื้นที่ดังกล่าว   

อาจส่งผลตอ่ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของเจา้หนา้ที่ได้ 

  (3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้ ได้เสนอแผนปฏิบัติการฟื้นฟูป่าไม้แนวใหม่

ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปลูกป่ามีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นชอบตามแนวทางที่กรมป่าไม้

เสนอ เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2562 และกรมป่าไม้ ได้จัดส่งแผนปฏิบัติงานไปให้กับส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เพื่อด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 

  (4) กรมป่าไม้ ได้ส่งหนังสือชี้แจงและซักซ้อมให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่      

และหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน

เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งกระทรวงฯ ที่ 15/2562  ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบ ารุงรักษาสวนป่าของรัฐ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 

  (5) หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่ได้รับแผน ได้น า

พืน้ที่เป้าหมายในการปลูกป่า เสนอให้คณะกรรมการฯ ตามค าสั่งกระทรวงฯ ที่ 15/2562  ลงวันที่ 8 

มกราคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาปรากฏว่ามีพื้นที่เป้าหมายที่ผ่านการพิจารณา 

จ านวน 20,820 ไร่ และไม่ผ่านการพิจารณา จ านวน 9,180 ไร่  โดยด าเนินการดังนี้ 

   (๕.1) พื้นที่เป้าหมายที่ผ่านการพิจารณา จ านวน 20,820 ไร่ หน่วยปฏิบัติ       

ในพื้นที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน การจัดซื้ อจัดจ้าง และด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ในการปลูกป่าเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

   (๕.2) พื้นที่ เป้าหมายที่ไม่ผ่านการพิจารณา จ านวน 9,180 ไร่  กรมป่าไม้       

ได้เสนองบประมาณดังกล่าว ไปยังหน่วยงานในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า (ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นกิจกรรมเพาะช า

กล้าไม้ เพื่อด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว แต่เนื่องจาก       

มีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก     

ซึ่งอาจด าเนินการไม่ทัน จงึตอ้งยุติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว 

     



 

๑๒๐ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

แนวทางแก้ไข 

  (1) ได้ชี้แจงและซักซ้อมหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตาม

แนวทางในค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 15/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 

พ.ศ. 2562 ให้ชัดเจน และจะได้ด าเนินการส่งแผนปฏิบัติงานให้หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่  ด าเนินการ  

ให้เป็นไปตามฤดูกาลปลูกป่าในปีงบประมาณต่อไป 

          (2) กรมป่าไม้ แจ้งไปยังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่  ที่ไม่สามารถปฏิบัติงาน

ตามแผนที่ได้รับและต้องส่งคืนงบประมาณ โดยให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งด าเนินการส่งคืนงบประมาณ         

ให้กรมป่าไม้โดยด่วนที่สุด พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นประกอบการพิจารณา และประสานแจ้ง

ส านักพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้ โดยให้รีบแจ้งหน่วยงานเพื่อจะก าหนดแนวทาง    

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ส านักพื้นที่พิจารณากลั่นกรอง

พื้นที่ เป้าหมายที่ไม่มีปัญหาในลักษณะดังกล่าวเพื่อน าเข้าคณะกรรมการตามค าสั่ง กระทรวงฯ  

ที่ 15/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ในการพิจารณาพืน้ที่เป้าหมายต่อไป 

    (3) ด าเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ใหก้ับส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เพื่อใหด้ าเนินการได้ทันและเป็นไปตามฤดูกาลปลูกป่าในปีงบประมาณต่อไป   

    (4) สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานใหม้ีความชัดเจนและ

ก าชับให้ส านักพืน้ที่ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับ 

    (5) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับและต้อง

ส่งคืนงบประมาณ ให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งด าเนินการส่งคืนงบประมาณให้กรมป่าไม้โดยด่วนที่สุด 

พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นประกอบการพิจารณา รวมทั้งประสานแจ้งพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหา 

ไม่สามารถด าเนินการได้ โดยให้รีบแจ้งหน่วยงานเพื่อจะได้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น        

ได้ทันท่วงทีและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมทั้ง มีการเตรียมความพร้อมการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้าน

การเพาะช ากล้าไม้ของหน่วยปฏิบัติ หากได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้ว ซึ่งจะ

สามารถด าเนินการได้ทันที 

    ข้อเสนอแนะ 

    (1) หน่วยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคที่ได้รับแผนการปฏิบัติงาน ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

    (2) หน่วยปฏิบัติงานในส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน มีการ

น าเสนอพื้นที่เป้าหมายในการปลูกที่มีความเหมาะสม เสนอให้คณะกรรมการฯ ตามค าสั่งกระทรวงฯ    

ที่ 15/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าและสามารถ 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๒๑ 

 

ด าเนินงานในปีงบประมาณตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่ได้จัดท าค าขอ   

ในการฟื้นฟูป่าในปีตอ่ไป 
 

 ๕.๑.๒ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติในส่วนภูมิภาค       

โดยได้ประสานการด าเนินงานเป็นรายส านักในส่วนภูมิภาคและเป็นรายโครงการ/กิจกรรม 

๑) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

      ๑.1) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 

ปัญหาอุปสรรค  

ไม่มียานพาหนะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินการ   

ตั้งค าของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

แนวทางการแก้ไข 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการเร่งรัดด าเนินการตั้งค าของบประมาณ     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทันตามฤดูกาล 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

 ๑.2) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

ปัญหาอุปสรรค 

ยานพาหนะในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หน่วยปฏิบัติมีเพียงรถจักรยานยนต์ จ านวน 2 คัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

โครงการได้ด าเนินการตัง้ค าของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

แนวทางการแก้ไข 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการเร่งรัดด าเนินการตั้งค าของบประมาณ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหท้ันตามฤดูกาล และประสานติดตามค าสั่งปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

 ๑.3)  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

ปัญหาอุปสรรค 

(1) งบประมาณ (งบด าเนินงาน) ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

เช่น การออกไปประชาสัมพันธ์ การรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การติดตามและตรวจสอบเงื่อนไข/

หลักเกณฑข์องโครงการฯ เพื่อสนับสนุนเงนิทุนส าหรับการปลูกต้นไม้แก่เกษตรกร 

(2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดบึงกาฬ มีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอ      

ต่อการปฏิบัติงานทั้งในส านักงานและการออกพื้นที่ภาคสนาม 



 

๑๒๒ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

(3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ให้ข้อมูลว่า ยานพาหนะในพื้นที่ปฏิบัติงาน

จังหวัดหนองบัวล าภู และบึงกาฬ มีไม่เพียงพอ ซึ่งต้องใช้รถยนต์สว่นตัวออกปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามมาตลอด      

2 ไตรมาส (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) นอกจากนี ้ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์         

ที่จ าเป็นไม่เพียงพอ เชน่ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 

(4) เจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบโครงการ ได้รับแผนงานและงบประมาณล่าช้า 

(5) แผนงานและเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรที่มีมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากแนวทางการส่งเสริมต่างๆ 

จากภาครัฐ อาทิ การแก้ไขมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่ก าหนดให้             

ไม้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันได้ เป็นต้น 

(6) ความชัดเจนของแผนงานและเป้าหมายที่ไม่แน่นอนในแต่ละปีงบประมาณ    

ท าให้ขาดความตอ่เนื่องของการด าเนินงานในพื้นที่ 

แนวทางการแก้ไข 

(1) เกษตรกรจ านวนมากแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ด าเนินการจ านวนน้อย ไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร ซึ่งปัญหาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถ

ด าเนนิการแก้ไขได้ เนื่องจากเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหนว่ยปฏิบัติ 

(2) จากปัญหาที่เกษตรกรรายใหญ่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการเต็มแปลง 

เช่น 50 ไร่/ราย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงท าความเข้าใจ และแบ่งพื้นที ่กระจายให้

เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ ด้วย ทั้งนี ้เกษตรกรรายใหญ่ดังกล่าวยอมรับและเข้าใจในเงื่อนไขของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 

(1) ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ควรจัดสรรงบประมาณและแผนงานให้สอดคล้องกับ

กระแสหรอืแนวโน้มการเพิ่มพืน้ที่ป่า ตามเจตนาของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

(2) ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ควรจัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินงาน) ให้สอดคล้องกับ

กิจกรรมการด าเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 ๑.4) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 ปัญหาอุปสรรค   

 -ไม่ม-ี 

 แนวทางแก้ไข 

 -ไม่ม-ี 

 ข้อเสนอแนะ 

 -ไม่ม-ี 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๒๓ 

 

 ๑.5) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 ปัญหาอุปสรรค 

 (1) หนว่ยงานได้รับแผนปฏิบัติงานล่าช้า 

 (2) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  

ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค ์

 แนวทางแก้ไข 

 -ไม่มี-  

 ข้อเสนอแนะ 

 ส านักจัดการป่าชุมชน ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใหเ้จา้หน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ในส่วนภูมภิาค สามารถด าเนินโครงการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

  ๒. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) 

 ๒.๑) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ 

ปัญหาอุปสรรค   

(๑) อัตราก าลังบุคลากรที่ท าหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าและเจ้าหน้าที่

ประจ าหน่วยมีไม่เพียงพอและต้องปฏิบัติหน้าที่หลายภารกิจ 

(๒) วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ ์เช่น GPS คอมพิวเตอร์ วิทยุสื่อสาร มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่มี- 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

 ๒.๒) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

 ๒.๓) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน 

ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

ปัญหาอุปสรรค   

-ไม่ม-ี 



 

๑๒๔ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

 ๒.๔) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

ปัญหาอุปสรรค 

ได้รับแผนปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยปฏิบัติ จึงท าให้

ด าเนนิการจัดท าแนวกันไฟล่าช้าออกไป 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

(1) เนื่องจากงานด้านการส่งเสริมในการควบคุมไฟป่า ปัจจุบันมีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่

น้อยเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่เต็มที่ จงึขอให้เพิ่มอัตราก าลังเจา้หนา้ที่ให้มากขึ้น  

(2) การดับไฟป่าในแต่ละพืน้ที่ จะมีการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าที่แตกต่างกัน เช่น บางพืน้ที่

ใช้ไม้ตบได้ แต่บางพื้นที่ไม่สามารถใช้ได้ผล เนื่องจากมีใบไม้สะสมมาก ถังดับเพลิงที่ใช้ในพื้นที่สูงชัน    

ไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากขาดแหล่งน้ าส ารอง ดังนั้น เห็นควรให้กรมป่าไม้สนับสนุนการน าเทคโนโลยีต่างๆ     

เข้ามามีส่วนช่วยในการดับไฟป่า เช่น ลูกบอลดับเพลิง หอคอยดูไฟ หรือ การติดกล้องวงจรปิดหรือ

อุปกรณ์บันทึกภาพเพื่อหาผูก้ระท าความผดิ จะท าให้สามารถลดการเกิดไฟป่าได้ 

 ๒.๕) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ปัญหาอุปสรรค  

(1) งบประมาณในการส่งเสริมเงินอุดหนุนป่าชุมชนไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันจ านวนใน

การจัดตั้งป่าชุมชนมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ในท้องที่จังหวัดเชียงรายมีป่าชุมชนที่อนุมัติโครงการแล้วทั้งสิ้น 

๕๒๙ หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒) แต่งบประมาณในการสนับสนุนป่าชุมชนในการ

บริหารจัดการป่าชุมชนมจี านวนไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนชุมชน 

(2) ขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) เนื่องด้วย การปฏิบัติงานปัจจุบัน

จ าเป็นต้องจัดการฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ เนื่องจากจ านวนป่าชุมชนที่จัดตั้งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

และไม่มขี้าราชการหรือพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในด้านนีโ้ดยเฉพาะ 

(3) ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ และเครื่องพมิพ์ชนิดพิมพ์สี  

แนวทางการแก้ไข  

ขอรับการสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๒๕ 

 

ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ด าเนินการครบถ้วนตามเป้าหมาย 

และมีหมู่บ้านที่จัดตั้งแล้วยังไม่ได้รับเงนิอุดหนุน จงึเห็นควรเพิ่มจ านวนหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการบริหาร

จัดการป่าชุมชนไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐ หมู่บ้าน 

๓. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)  

 ๓.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

 ปัญหาอุปสรรค 

 (1) เจ้าหน้าที่หลายอัตราใกล้เกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่             

ที่ปฏิบัติงานในต าแหนง่หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้/หน่วยป้องกันรักษาป่า 

 (2) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯ ขาดทักษะและความรู้ความช านาญด้านภูมิศาสตร์

และด้านสารสนเทศ 

 แนวทางการแก้ไข 

 (1) พื้นที่ด าเนินการตามเป้าหมายบางพื้นที่ในเขต 2 จังหวัด เป็นเขตความมั่นคงทางทหาร 

มีแนวเขตติดชายแดนประเทศกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี (อ าเภอสอยดาว และอ าเภอโป่งน้ าร้อน) 

และจังหวัดตราด (อ าเภอเมืองตราด อ าเภอบ่อไร่ และอ าเภอคลองใหญ่) ซึ่งมีวัตถุระเบิดที่คาดว่า      

ยังสามารถใช้การได้ฝังในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน  ทั้งนี ้จงึได้มกีารประสานเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ที่มคีวามช านาญเกี่ยวกับวัตถุระเบิดใหก้ารช่วยเหลือ 

 (2) พื้นที่ด าเนินการเป้าหมายบางพื้นที่เป็นพื้นที่สูงชัน การคมนาคมไม่สะดวก 

เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าพืน้ที่ได้ค่อนข้างล าบาก ต้องใช้ความระมัดระวัง และมีคนน าทางที่เช่ียวชาญในพืน้ที่ 

 ข้อเสนอแนะ 

 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร. 1 (คลองสะตอ) อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีบ้านพัก

คนงาน 4 ครอบครัว จ านวน 1 หลัง ซึ่งมีสภาพเก่าและช ารุดทรุดโทรมมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่อาศัย           

ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สมควรให้การสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หน่วย

ป้องกันฯ ได้ด าเนินการแจง้ขอซ่อมแซมเป็นการเบือ้งตน้แลว้ 

 ๓.๒) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 

 ปัญหาอุปสรรค 

 -ไม่ม ี– 

 แนวทางแก้ไข 

 -ไม่ม-ี 

 ข้อเสนอแนะ 

 -ไม่ม-ี 

 ๓.๓) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 



 

๑๒๖ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

 ปัญหาอุปสรรค  

 (1) บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการทุกโครงการบรรลุ

ตามเป้าหมายพร้อมกันได้ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณให้ด าเนินโครงการรวมทั้งสิ้น จ านวน 8 กิจกรรม ท าให้ระยะเวลาการด าเนินงานแต่ละ

โครงการ มีความซ้ าซ้อนกัน และใช้เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้ 

เช่น ระยะเวลาการประชุม เป็นต้น จึงต้องจัดล าดับการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณใหแ้ล้วเสร็จ

ภายในสิน้ปีงบประมาณ 

 (2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ระบบ 2 ความถี่ 

มีไม่เพียงพอ 

 แนวทางการแก้ไข   

 -ไม่มี- 

 ข้อเสนอแนะ 

 -ไม่มี-  

 ๓.๔) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต

ที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

 ปัญหาอุปสรรค  

 -ไม่มี- 

 แนวทางแก้ไข 

 -ไม่มี- 

 ข้อเสนอแนะ 

 -ไม่ม-ี 

 ๓.๕) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 ปัญหาอุปสรรค 

 -ไม่ม-ี 

 แนวทางแก้ไข 

 -ไม่ม-ี 

 ข้อเสนอแนะ 

 -ไม่ม-ี 

๔. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 

 ๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

ปัญหาอุปสรรค 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๒๗ 

 

(1) งบประมาณ (งบด าเนินงาน) ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งต้องใช้ในการปฏิบัติงานตรวจลาดตระเวนป้องกัน

และปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในพืน้ที่รับผดิชอบ 

(2) หนว่ยป้องกันรักษาป่าหลายแห่ง ไม่มรีถยนต์ราชการประจ าหนว่ยป้องกันฯ 

(3) หัวหนา้หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่เป็นข้าราชการมไีม่เพียงพอ 

แนวทางการแก้ไข 

(1) เพิ่มชุดลาดตระเวนร่วมระหว่างหน่วยป้องกันฯ ที่อยู่ไม่ห่างไกลมากนัก 

(2) ในปัจจุบัน เป็นการก าหนดเป้าหมายจากการแปลภาพถ่าย ท าให้เกิดความ

คลาดเคลื่อนพอสมควร และอาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 

การก าหนดตัวชี้วัด “พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้” ไม่ควรก าหนดในลักษณะของจ านวนพื้นที่ 

(ไร่) ที่ถูกบุกรุกแต่ควรก าหนดจากข้อมูลสถิติ/จ านวนเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 ๒) กิจกรรมจัดตัง้ชุดปฏิบัติการป่าไม้ 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการใหต้่อเนื่อง 

 ๓) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ปัญหาอุปสรรค 

การเลือกตั้งในช่วงเดือนเมษายน 2562 ท าให้คณะท างานในการจัดระเบียบเพื่อจัด

ที่ดินท ากินให้ชุมชน ไม่สามารถนัดหมายราษฎรร่วมด าเนินการส ารวจตรวจสอบกับส านักงานที่ดิน

จังหวัดได้ เพราะถูกมองว่าเป็นการชุมนุมทางการเมอืง 

แนวทางแก้ไข 

เตรียมความพร้อมในการจัดท าข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการร่วมด าเนินการส ารวจ 

ตรวจสอบร่วมกับส านักงานที่ดินจังหวัดต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

 ๔) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต

ที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 



 

๑๒๘ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

 ๕) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ปัญหาอุปสรรค   

(1) ขาดงบประมาณด้านการส่งเสริมการพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน เพื่อพัฒนา

ส่งเสริมป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตัง้ 

(2) ขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) ขาดรถยนต์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ  

(1) ส านักจัดการป่าชุมชน ควรจัดสรรแผนงานและงบประมาณ ส าหรับด าเนินการด้านการ

ส่งเสริมการพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

(2) ส านักจัดการป่าชุมชน ควรจัดสรรรถยนต์ราชการขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานประจ าส่วนจัดการป่าชุมชนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 ๖) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๕. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุร)ี 

 ๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

ปัญหาอุปสรรค 

หน่วยป้องกันรักษาป่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิงไม่เพียงพอ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ 

แนวทางการแก้ไข 

-ไม่ม-ี 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๒๙ 

 

ข้อเสนอแนะ 

การจัดท าแผนในลักษณะ Top Down มีการก าหนดจ านวนเป้าหมายพื้นที่ทวงคืนผืน

ป่าโดยหน่วยงานส่วนกลาง เป้าหมายที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่   

ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๒) กิจกรรมจัดตัง้ชุดปฏิบัติการป่าไม้ 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๔) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต

ที่ดนิ   ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๕) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ปัญหาอุปสรรค  

เป้าหมายในการจัดตั้งป่าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 95 หมู่บ้าน 

ด าเนนิการแล้วเสร็จจ านวน 5 หมู่บ้าน คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 

 



 

๑๓๐ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

แนวทางแก้ไข 

ด าเนินการแก้ไขโดยการเปลี่ยนเป้าหมายจากการจัดตั้งป่าชุมชน เป็นการด าเนินการ

ต่ออายุป่าชุมชนแทน 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๖) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ปัญหาอุปสรรค   

ไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

จ านวน 500 ไร่ ในพืน้ที่เป้าหมายได้ เนื่องจากปัญหาความมั่นคงทางทหาร เป็นพืน้ที่ติดกับชายแดน มีปัญหา

เรื่อง ชนกลุ่มน้อยการเข้าไปด าเนินการในพืน้ที่ดังกล่าวส่งผลด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น 

ผูร้ับผดิชอบโครงการ จงึได้ด าเนินการท าเรื่องคืนเงินงบประมาณให้กรมป่าไม้ จ านวน 1,950,000 บาท 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๖. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)  

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

ปัญหาอุปสรรค 

(1) บุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต าแหน่งเจา้หน้าที่ธุรการ ช่างส ารวจ เป็นต้น 

(2) วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ มีสภาพเก่า ไม่ทันสมัย ไม่คุ้มค่ากับการ

ซ่อมบ ารุง ซึ่งส่งผลตอ่ความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงาน 

(3) งบประมาณค่าสาธารณูปโภคได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 

(4) ขาดบุคลากรด้านสารสนเทศ และด้านเทคนิคการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

(5) ขาดสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

แนวทางการแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

(1) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรจัดสรรและเพิ่มบุคลากรให้

เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่ธุรการ ช่างส ารวจ เป็นต้น 

(2) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้มี

ความทันสมัย นอกจากนี ้ควรจัดซือ้ยานพาหนะใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของผูป้ฏิบัติงาน 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๓๑ 

 

๒) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวน

แหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

ตามที่ได้มกีารแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศักราช 2562 ที่มีการแก้ไขในมาตรา 7 “ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงหา้มประเภทใด ใหก้ าหนด

โดยพระราชกฤษฎีกา ส าหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวล

กฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ ตามประเภทหนังสือ

แสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม” 

จึงเกิดเป็นกระแสความต้องการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้มีค่า ประชาชนจึงให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น 

ในขณะที่ จ านวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรให้ด าเนินการมีจ านวนน้อย ไม่สอดคล้องกับความ

สนใจของประชาชน จึงเห็นสมควรให้เพิ่มจ านวนพืน้ที่เป้าหมายและงบประมาณด าเนนิการ 

๔) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชนในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 

ปัญหาอุปสรรค 

จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการเกลี่ย

อัตราก าลังจากฝ่ายอื่นไปช่วยปฏิบัติงาน 

แนวทางการแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๕) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน    

ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

 



 

๑๓๒ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

ปัญหาอุปสรรค 

จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการเกลี่ย

อัตราก าลังจากฝ่ายอื่นไปช่วยปฏิบัติงาน 

แนวทางการแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

6) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

ปัญหาอุปสรรค 

(1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าสาธารณูปโภค       

และขาดงบประมาณในการจัดจ้างพนักงานดับไฟป่าใหไ้ดค้รอบคลุมพื้นทีร่ับผิดชอบทั้งหมด 

(2) ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 

(3) ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

(4) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ช ารุด 

(5) ขาดบุคลากรด้านสารสนเทศ และด้านเทคนิคการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

(6) ขาดสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

แนวทางการแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

7) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 ปัญหาอุปสรรค 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับโครงการ เนื่องจากมีแผนงานที่จะก่อสร้าง

และใช้ประโยชน์ในพื้นที่  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินการแก้ไขโดยการเปลี่ยนพื้นที่

ด าเนินการใหม่ ทั้งนี้ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้วเสร็จ และได้พื้นที่เป้าหมายตามจ านวน        

ที่กรมป่าไมก้ าหนด 

(2) ผู้น าท้องถิ่นมีภารกิจจ านวนมาก ต้องท างานหลายหน้าที่ในหลายกระทรวง ท าให้การ

ด าเนินโครงการกระท าได้ล่าช้า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินการแก้ไขโดยการให้

ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการประสานงานและประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ สามารถแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวได้แลว้เสร็จ และปฏิบัติงานได้ตามที่กรมป่าไมก้ าหนด 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๓๓ 

 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

(1) ส านักจัดการป่าชุมชนควรมีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน    

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่การเกษตร นักวิชาการเผยแพร่ เป็นต้น เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ       

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(2) เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายใหม่ ที่ประกาศใช้

ได้ไม่นานจึงเห็นควรให้ ส านักจัดการป่าชุมชน ด าเนินการสร้างกระบวนการ/คู่มือ/ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชน ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

8) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ ฝนทิ้งช่วง และภัยแล้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ      

ได้ด าเนินการแก้ไขเบือ้งต้นโดยการใช้สารโพลิเมอร์ช่วยในการปลูกต้นไม้ ทั้งนี ้อยู่ระหว่างการติดตามผล 

แนวทางการแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๗. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล าปาง) 

1) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางการแก้ไข 

-ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๒) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 

ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหาภัยแล้ง ฝนทิง้ช่วง ท าใหก้ล้าไม้เหี่ยวและตายจ านวนหนึ่ง จงึต้องด าเนินการขนย้าย

กล้าไม้ที่เหลือกลับไปอนุบาลต่อที่สถานีวัฒนวิจัยแม่หวด อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขโดยรอช่วงเวลา   

ที่ฝนตกจึงจะน ากลับไปปลูกอีกครั้ง เนื่องจากกล้าไม้รักใหญ่ เป็นกล้าไม้จากแม่ไม้สายพันธุ์ดีที่ผ่านการ



 

๑๓๔ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

คัดเลือกจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ตอ้งใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการเก็บเมล็ดมาก่อนหนา้นั้น

เป็นระยะเวลา 2 ปี และได้ตรวจสอบแล้ววา่ทุกต้นมพีันธุกรรมที่ดี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๔) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๕) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ ขอบเขต

ที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่มี- 

๖) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ปัญหาอุปสรรค   



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๓๕ 

 

งบประมาณส าหรับบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (เงินอุดหนุน) 

ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนในพื้นที่ที่ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน โดยได้รับ

จัดสรรงบประมาณดังกล่าวเพียง 3 หมูบ่้านจากยอดที่จัดตั้งป่าชุมชนทั้งหมด 200 หมูบ่้าน 

แนวทางแก้ไข 
-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่มี- 
๘. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค ์

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

ปัญหาอุปสรรค  

จ านวนข้าราชการมีไม่เพียงพอ ทั้งนี ้ปัจจุบันมีขา้ราชการประจ า จ านวน 2 คน 

แนวทางการแก้ไข 

ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังข้าราชการในปัจจุบันและส่งผลถึงอนาคต เมื่อข้าราชการ    
ได้มีการเกษียณอายุราชการ และไม่มีการจัดสรรอัตราก าลังทดแทนข้าราชการเหล่านั้น จึงเป็นปัญหา

ในระดับนโยบาย หนว่ยปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 

ข้อเสนอแนะ 
-ไม่ม-ี 

๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

ปัญหาอุปสรรค 
-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 
ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๓) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน   
ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

ปัญหาอุปสรรค  

ข้าราชการในต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ และช่างส ารวจ มีไม่เพียงพอ โดยลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติต้องด าเนินการระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินป่าไม้ มีความจ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีทักษะและความรู้

ความสามารถในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินการแก้ ไขโดยการออก

ค าสั่งให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆ ไปช่วยปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงช่ัวคราว 
แนวทางการแก้ไข 

- ไม่ม-ี 



 

๑๓๖ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
กรมป่าไม้และส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ควรจัดสรรข้าราชการในต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 

และช่างส ารวจ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนจัดการที่ดินป่าไม้เพิ่มขึน้ 
๔) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 

๕) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ปัญหาอุปสรรค  

(1) บุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ด้านการจัดท าแผนที่       

ภูมสิารสนเทศ ในขณะที่ภารกิจและความซับซ้อนในงานมมีากขึ้น 

(2) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่เป้าหมายได้อย่างสม่ าเสมอตามที่ชุมชนร้องขอ 

เนื่องจากบุคลากรมีจ านวนน้อย ไม่สามารถปฏิบัติงานหลายอย่าง/หลายสถานที่ในหว้งเวลาเดียวกัน 

(3) ยานพาหนะมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี มีสภาพเก่า ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ปฏิบัติงาน และเมื่อมีเหตุรถยนต์เสีย/ขัดข้องระหว่างเดินทาง ท าให้มีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อม

บ ารุงรักษา และสูญเสียเวลาส าหรับการปฏิบัติงาน 

แนวทางการแก้ไข 

-ไม่ม-ี 

ข้อเสนอแนะ  

(1) กรมป่าไม้ ควรเร่งก าหนดแนวทางปฏิบัติงานการจัดสรรทรัพยากรใหเ้หมาะสมกับภารกิจ

งานที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลและครุภัณฑท์ี่จ าเป็น 

(2) ส่วนจัดการป่าชุมชนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แต่ละแห่ง ยังคงมีความส าคัญ 

อย่างมากต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย์ป่าไม ้

๖) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ปัญหาอุปสรรค 

-ไม่ม-ี 

แนวทางแก้ไข 

-ไม่ม-ี 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
๑๓๗ 

 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่ม-ี 
 

 

 

5.2 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้  

  1) การก าหนดขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ ก าหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา

คัดเลือกข้อเสนอ และก าหนดราคากลาง (TOR) ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องด าเนินการอะไร 

สอดคล้องกับระยะเวลา และควรมีการถ่ายภาพ ทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และภายหลัง

ด าเนนิการ 

  2) การพิจารณาเลือกผู้รับจ้างในการปลูกป่า ควรพิจารณาจากผู้รับจ้างที่เป็นผู้มีประสบการณ์

ในการปลูกป่าเป็นส าคัญ 

  3) ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วน

ภูมภิาคที่เกี่ยวข้องกับภูมสิารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดท าแผนที่ 

  4) ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แต่ละแห่ง จัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานของตนเอง เช่น ข้อมูล

เกี่ยวกับครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ในการเสนอขอรับการ

จัดสรรงบประมาณและจัดล าดับตามความจ าเป็น 

  5) พื้นที่แปลงปลูกฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ควรจัดใหม้ีแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และควรมีภาพถ่ายสภาพแปลงปลูกป่าก่อนปลูกเปรียบเทียบ

กับภาพถ่ายภายหลังจากที่ปลูกป่าไปแล้ว 

  6) แผนที่ที่ใช้ในการน าเสนอควรเป็นแผนที่ที่มขี้อมูลและแสดงภาพเป็นปัจจุบันมากที่สุด (Update) 

  7) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ควรบูรณาการ       

การท างานรว่มกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพืน้ที่และแผนที่ 

  8) การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ คทช.อ าเภอ ต้องตรวจสอบ        

ให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในคู่มอื 

 9) ศูนย์/สถานีเพาะช ากล้าไม้ ใหจ้ัดเตรียมกล้าไม้ เพื่อใช้แจกจ่ายแก่ประชาชน และสนับสนุน

โครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี       

บรมราชาภิเษก จึงขอให้หน่วยงานกรมป่าไม้ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคด าเนินการประชาสัมพันธ์       

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ แก่ประชาชน รวมทั้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกท่าน 

ร่วมกันปลูกต้นไม้และลงทะเบียนด้วย 

  10) ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ให้ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ ด าเนินการ

ประสานขอข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับหมู่บ้านเป้าหมายในการจัดตั้งและการต่ออายุป่าชุมชน          



 

๑๓๘ 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

กับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้และส านักจัดการป่าชุมชน เพื่อให้การด าเนินงานของกิจกรรมส่งเสริม

การจัดการป่าชุมชน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน 

  11) ส าหรับการด าเนินการต่ออายุป่าชุมชน (กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน) ขอให้

ผูร้ับผิดชอบเร่งด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จก่อนการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติป่าชุมชน 

  12) การจัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) และการปฏิบัติงานจริง ควรด าเนินการ

บริหารเวลาให้สอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะแผนการด าเนินงานที่ไม่ได้ถูก

ก าหนดดว้ยเงื่อนไขด้านระยะเวลา 

  14) ส าหรับพื้นที่ทวงคืนและการด าเนินการตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวน

แหง่ชาติ พ.ศ. 2507 ควรหาทางออกร่วมกันว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไปได้บ้าง เช่น การด าเนินการ

ฟื้นฟูป่า และการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน เป็นต้น 

  15) ส าหรับเส้นทางที่จะด าเนินการตามกิจกรรมจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน 

(กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) ควรด าเนินงานในจุดที่เป็นประโยชน์และเป็นที่

สนใจของประชาชน 

  16. ให้ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วนของส านักพื้นที่ ได้แบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้

ใหแ้ก่ผูอ้ านวยการศูนย์ป่าไม้ในแต่ละท้องที่ดว้ย 
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ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
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ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๗/๒๕๖๒ 

ลงวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ประมวลภาพการติดตามผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
v 

 

 

ประมวลภาพการติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่ภาคสนาม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

๑. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

 

๒. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
vii 

 

 
๓. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

๔. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
ix 

 

๕. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

๖. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
xi 

 

๗. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล าปาง) 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 

๘. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 



ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 

ส่วนติดตำมและประเมินผล 

http://www.forest.go.th/planning/ 
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