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ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 Agenda Base 
1. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูป

การบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความ
ยั่งยืน 

1-2 ผลผลิต 3-4 ผลผลิต 5-6 ผลผลิต  

(1) การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและ
ภารกิจของศูนย์ปฏิบตัิการพิทักษ์ป่า 
(ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า 
(ศปก.พป.) ท่ีจะไปสู่บทบาทนั้น (How-To) 

  สปฟ. 
 

(2) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  148 โรงเรียน สสป. 
(3) การติดตามเง่ือนไขการอนุญาตเข้าท า

ประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ 
373 ราย สกญ. 

(4) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล 

200,000 ไร ่ สจด. 

    (5) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
การบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมาย
ป่าชุมชน :  
 

4,220 คน สจช. 
 

    (6) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี
ส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 

จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ตน้แบบ 1,000 ชุมชน สสป. 

2. การชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ (ถ้ามี) 
 
 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 
1. ทันเวลา  10 คะแนน 
2. คุณภาพเนื้อหา 40 คะแนน 
3. วิธีการชี้แจง  20 คะแนน 
4. ช่องทางการเผยแพร ่30 คะแนน 

กรณีมีประเด็นที่ต้องชี้แจงมากกวา่ 1 ประเด็น การประเมินผลจะคิดจาก
คะแนนเฉลี่ย 

สบก. 

องค์ประกอบท่ี 3  Area Base         - ส่วนราชการไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ – 
องค์ประกอบที่ 4  Innovation Base 
1. ร้อยละของคู่มือส าหรับประชาชน

ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความ
สะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถ
ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 

 

 ประเมินความส าเรจ็ในการลดระยะเวลาการให้บริการใน
คู่มือบริการประชาชน ซึ่งตามแผนการยกระดับการบริการ
ภาครัฐ ระยะที่ 2 ของส่วนราชการ ต้องลดระยะเวลาแล้ว
เสร็จตามคูม่ือส าหรับประชาชนไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
  ร้อยละ 100 (100 คะแนน) 
 

- กพร.  
- สกญ. 
- สศป. 

 
 
 

/ตัวชี้วัด ... 
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ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5  Potential Base 
1. การด าเนินการตามแผนปฏิรูป
องค์การของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ข้อเสนอการเปลี่ ยนแปลงใน

ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2564) 

คะแนนเตม็ 100 คะแนน แบ่งเป็น 
1. การด าเนินการได้ตามผลผลิต  20 คะแนน 
2.   คุณภาพของผลผลิต  80 คะแนน 
 

 
 

ประเด็นที่  1  : แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
 

ผลผลิตที่ 1 ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ใน
ที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 
หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตาม
ประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
ผลผลิตที่ 2 ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือเพื่อการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
ผลผลิตที่ 3 ด าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวง
ห้าม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

สกม. 

ประเด็นที่ 2  : น าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและ
การให้บริการประชาชน และการเช่ือมโยง
ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

ผลผลิตที่ 1 ระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ 
ผลผลิตที่ 2 ระบบ e-Payment 
ผลผลิตที่ 3 มีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Linkage Center มาใช้
ในการให้บริการเพื่อลดส าเนาเอกสาร 
ผลผลิตที่ 4 ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นค าขอในรูปแบบดิจิตัล 
(Digital Form) ได้ จ านวน 3 กระบวนงาน 

สผส. 
 

3. พัฒนางานวนวัฒนวิจัย การขยาย
ผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจ โครงการ
ส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีส าหรับชุมชน 

ผลผลิตที่ 1 จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล เป็นแหล่งผลิต
กล้าไม้พันธ์ุดี จ านวน 1,000 ชุมชน 

- สสป. 
- สวพ. 
 

 

2. ปฏิทินการรายงานผลประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ e-SAR ของส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ 

2.1  รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)  
2.2 รายงานการประเมินรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  

 
 
 
 

/ข้อพิจารณา ... 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัติราชการ 
ของกรมป่าไม ้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
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กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า  
งานตามหน้าท่ีปกติ หรืองานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือ 
มติคณะรัฐมนตรี (Function Base)  

1. การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

2. การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 
3. การด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าท่ีปกติ  

หรืองานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  
4. การด าเนินงานตามกฎหมาย  
5. การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี 
6. การด าเนินงานตามมาตรฐานสากล (International Standards) 

2 ตัวชี้วัด 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Base)    

1. การด าเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
2. การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ 
3. การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ 

จากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีท่ีก ากับและติดตาม 
การปฏิบัติราชการ   

4. การด าเนินการตามแนวปฏิรูปเร่งด่วน 6 ด้านของรัฐบาล 
5. การชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)  

1 ตัวชี้วัด 
(+1 (ถ้ามี)) 

3.   ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ตามหลักภารกิจพื้นท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

1. การด าเนินงานตามภารกิจในพื้นท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ไม่ประเมิน

องค์ประกอบน้ี 

4.   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 
4.0 (Innovation Base) 

 
 
 
 
 
 
 

กรณีท่ี 1 ส่วนราชการท่ีมีการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.  
การอ านวยความสะดวกฯ จะประเมินความส าเร็จของการลดระยะเวลาการ
ให้บริการในคู่มือส าหรับประชาชนของส่วนราชการ หรือ 
กรณีท่ี 2 ส่วนราชการท่ีไม่มีการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. 
การอ านวยความสะดวกฯ จะต้องเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดังน้ี 

(1) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย 
กฎหมายและกฎใหม่ ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 
รวมท้ังให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมือง
ให้เป็นยา่นนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมไทย เป็นต้น 

(2) นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมท่ีน ามาใช้
พัฒนา และสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือ
สร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น 
หน่วยบริการเคลื่อนท่ี การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ การปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ หรือแอปพลิเคชันท่ีให้บริการประชาชน เพื่อเชื่อมต่อ
กับ Linkage Center ของกรมการปกครอง เป็นต้น 

(3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational  
Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ 

1 ตัวชี้วัด 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 

(New  Process) รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการ 
จัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซ่ึงส่งผลต่อ
การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 
เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 

5. ศักยภาพในการด าเนินการของ 
ส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (Potential Base) 

ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1 ตัวชี้วัด 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 
วิสัยทัศน์ 
 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนา   

อย่างสมดุล 
 
พันธกิจ 
 ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์  คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และ 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลในการบริหาร

จัดการ รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน้ า 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและองค์กร 
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สรุปตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   

 
 

   
 
 
 

สรุปตัวช้ีวัดของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
(ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศ) 

 กรมป่าไม้  

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินและ
ฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

 กรมป่าไม้  

3. คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี 
เพ่ิมข้ึน (จ านวนแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี) 

 กรมควบคุมมลพิษ  

 กรมทรัพยากรน้ า 

 ส านักงานปลัดกระทรวง 

4. ความส าเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ า  กรมทรัพยากรน้ า  

 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

5. สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ 
อย่างถูกต้อง (การจัดการขยะมูลฝอย) 

 กรมควบคุมมลพิษ  

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 ส านักงานปลัดกระทรวง 

6. คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไข
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละของคุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควันอยู่ในระดับมาตรฐาน) 

 กรมควบคุมมลพิษ 

7. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน 
และคมนาคมขนส่งลดลง 

 ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กรมป่าไม ้

 

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพ้ืนที่
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 
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ตัวชี้วัดกรมป่าไม ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ 

องค์ประกอบท่ี 1  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าท่ีปกติ หรืองานตามหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรอืมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

1. ความส าเร็จของการเพิม่จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ 
1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม-้ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 

2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ 
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)    

1.  ระดับความส าเร็จในการปฏริูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 

2.  การช้ีแจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

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

- ไม่ประเมินองค์ประกอบน้ี - 

องค์ประกอบท่ี 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวตักรรมในการบรหิารจดัการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

1. ร้อยละของคู่มือส าหรบัประชาชนตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
หรือ ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 

องค์ประกอบท่ี 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

1. การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ  
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

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

 แผนฯ 12 1.  ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศ 
1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 

 
 

102.24 
ล้านไร ่

 
 

102.17  
ล้านไร ่

 
 

102.16  
ล้านไร ่

 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุม
เป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึง 
สวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
กรมป่าไม ้
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประ โยชน์ในการเปรียบเทียบพื้นที่  
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้ จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 

 เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 
1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนท่ีปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

102.16 ล้านไร ่ 102.19 ล้านไร ่ 102.24 ล้านไร ่
 

เง่ือนไข  ให้น าผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 (ออกผลในเดือน มี.ค. 62) มาใช้ในการประเมินของปี 2562 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

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

 แผนฯ 12 1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 16,993.13 
ไร ่

34,997.06  
ไร ่

33,630.00  
ไร ่

 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 

 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนท่ีโดยการด าเนินการ
ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

- มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท า
ใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาต ิ

- มาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบญัญัตินี้ เป็นเหตุใหม้ีสิ่งปลูกสรา้งขึ้นใหม่ หรือมสีิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดท าลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือท าให้สิ่งน้ันๆ กลับคืนสู่สภาพเดมิ แล้วแต่กรณีถ้าผู้กระท า
ความผิดไม่ปฏิบัตติามหรือถ้าไมรู่ต้ัวผู้กระท าความผิด หรือเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแกอุ่ทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระท าดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่าง
หนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าความผิดมหีน้าท่ีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการเสยีเองนั้น 

- มาตรา 25 พระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวน
แหง่ชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี ้
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

(1)  สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตอุันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิด
ตามพระราชบัญญัตินี ้

(2)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบญัญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ภายในเวลาที่ก าหนดให ้

(3)  ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผดิไม่ปฏบิัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ  
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและไดเ้สียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
น าทรัพย์สินท่ียึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เหน็สมควรเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพยส์ินนั้นโดยอนุโลม 

(4)   ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ปา่สงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

33,630 ไร ่ 36,815 ไร ่ 40,000 ไร ่

 

เง่ือนไข   วัดผลการด าเนินงานรวม 3 กรม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว่ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่
เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
4. แก้ไขปัญหาราษฎรใน
พื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบ
และเป็นธรรม 
5. บูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 แผนฯ 12 2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและ
ฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

- - 10,000 
ระวาง 

 

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

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรเีห็นสมควรก าหนดป่าอื่นใดเป็นปา่สงวนแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง 
ซึ่งต้องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าทีก่ าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

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

 พิจารณาความส าเรจ็การตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพืน้ท่ีในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนท่ี 
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศและได้รับการจัดเก็บในระบบ 
ภูมิสารสนเทศ โดยด าเนินการในพื้นที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ป่า รวม 10,000 ระวาง และการยกร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนท่ีแนบท้าย 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

- 8,000 ระวาง - 9,000 ระวาง - 10,000 ระวาง 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาต ิ
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 60 

- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาต ิ
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 80 

- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาต ิ
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 100 

 

เง่ือนไข  - 
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องค์ประกอบที่ 2  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)    
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 ตัวช้ีวัด Agenda ทีร่องนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีก าหนด  

1.  ระดับความส าเร็จในการปฏริูปการบริหารจัดการป่าไม้
เพื่อความยั่งยืน 

- - -  

ค าอธิบาย   การปฏิรปูการบริหารจดัการปา่ไมเ้พื่อความยั่งยืน หมายถึง การจัดการป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ การจัดการป่าไมเ้พื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการจัดการป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยผลผลติ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์ปฏิบตัิการที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
การป้องกันและปราบปรามการตดัไม้ท าลายป่า โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ประธาน และรองอธิบดีกรมป่าไม้ ท่ีก ากับดูแล
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ท าหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ปฏิบตัิการพิทักษ์ป่า   (ศปก.พป.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยก่อตั้งข้ึนเพื่อด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่า การยึดถือครอบครองพ้ืนท่ีป่าอนุรกัษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอื่น ๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการบูรณาการการปฏิบตัิงานของ 
ชุดปฏิบัติการพเิศษของทั้ง 3 กรม ได้แก่ หน่วยเฉพาะกจิปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้  หน่วยปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) 
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช และชุดปฏิบัติการพเิศษฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผดิเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(บก.ปทส.) กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานการปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  ในการตรวจสอบด าเนินคดีที่ส าคญั ซึ่งมีความสลับซับซ้อน เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล หรือเป็นที่สนใจของประชาชน และสื่อมวลชน 
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบในพ้ืนท่ีไม่สามารถด าเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของศนูย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  
จึงด าเนินการวิเคราะห์บทบาทหนา้ที่ และภารกิจของศูนย์ปฏิบตัิการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) เพื่อจัดท าข้อเสนอการปรบับทบาทภารกจิการป้องกันรักษาป่าในอนาคต 
โดยด าเนินการวเิคราะห์บทบาทภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ปา่ (ศปก.พป.) ในปัจจุบัน (AS-IS) และวิเคราะห์บทบาทภารกิจของศนูย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)  
ในอนาคตที่ควรจะเป็น (To-Be) และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ท่ีจะไปสู่บทบาทนั้น (How-To) 

2. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
- ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจติส านึกเยาวชนด้านการฟื้นฟูป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยมี

เป้าหมายจ านวนโรงเรียนจ านวน 148 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 25 โรงเรียน 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบรูณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่รายภาค (ด้านการจดัการน้ าและสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน)  

จ านวน 123 โรงเรียน 
3. การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ 

- การอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีหลายกรณี เช่น 
 การอนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อท าเหมืองแร่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 
 อนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อสร้างทางขนแร่จากพื้นท่ีประทานบัตรและเพื่อกิจการเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16  
 การอนุญาตให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1  
 การอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย เพื่อด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา ๑๖    
 การอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา ๑๖ เช่น กรณี วัด วนอุทยาน วนเกษตร ฯลฯ 
 การอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อท าการ ขุด เก็บ ซึ่ง กรวด ทราย ลูกรัง หรือดิน ที่มิใช่การท าเหมืองแร่ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา ๑๖ เช่น 

กรณี ดูดทราย 
 การอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 20  

- การอนุญาตใหใ้ช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ออกตามความในพระราชบัญญตัิป่าไม้  
พ.ศ. 2484 
 เมื่ออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ จ าเป็นต้องมีการควบคุมการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีที่อนุญาตและการดูแลพื้นที่ข้างเคียง จึงได้มีการก าหนดเงื่อนไขให้
ผู้รับอนุญาตปฏิบตัิตามเง่ือนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามเง่ือนไข รวมถึงการช าระค่าธรรมเนียม ค่าปลูกป่าชดเชย ฯลฯ กรณีผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ จะมีความผิดตามมาตรา 33/2 และ 33/3 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จึงมีจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ได้
ออกไปตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท้ายการอนญุาต 

4. การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
- รัฐบาลมีนโยบายส าคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหส้ิทธิอยู่อาศัยท ากินแตไ่ม่ให้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้ง
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

สนับสนุนเกีย่วกับสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสรมิการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจดัหาที่ดิน
ท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมลูแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจดัการทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้ในบรเิวณพื้นท่ี
ด าเนินการ เพื่อใหไ้ด้ข้อมลูน าไปสูก่ารจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

- วัดจากจ านวนพ้ืนท่ี (ไร่) ท่ีคณะอนกุรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
- การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
2. กรมป่าไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นท่ีที่จะด าเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองท่ีดินเดิม (ถ้ามี) 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ด าเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 

5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
- ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส าคญัในการเร่งรัดขยายการจดัตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยด าเนินการส่งเสริมให้ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

เข้ามีส่วนร่วมในการจดัการ ป่าชุมชน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรไีดม้ีการอนุมัตหิลักการร่างพระราชบญัญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมสีาระส าคัญใหม้ีกฎหมายว่าด้วยปา่ชุมชน 
เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้มสี่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างสมดลุและยั่งยืน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 

- ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เห็นความส าคญัของการด าเนินการดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ กรมป่าไม้ 
เร่งด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ และเห็นความส าคญัของการบริหารจัดการป่าชุมชนและ
กฎหมายป่าชุมชน เพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับระเบยีบกฎหมายและเกิดความยั่งยืนตลอดไป 

- เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักจัดการป่าชุมชน 
จึงก าหนดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บรรจุหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน” ลงในโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของส านักจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

ภาคประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว 
 
 
 

6. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) 
- การจัดท าโครงการส่งเสริมผลติกลา้ไม้พันธ์ุดสี าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) เป็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมม้ีค่าที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 18 
กันยายน 2561 ลงมติว่า 
1)  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2)  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความพร้อม

และมีศักยภาพให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศและเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ ให้พิจ ารณาถึงการปลูกป่าในพื้นที่ 
เขาหัวโล้นและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

- สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคดัเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธ์ุดีให้กับชุมชนที่มีศักยภาพและมีความต้องการที่จะด าเนินการ
เพาะช ากล้าไม้ด้วยตนเอง เพื่อเปน็การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มคี่า โดยด าเนินการ ดังนี ้
1.  ส ารวจชุมชนที่มีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
2.  คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธ์ุดีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาเมล็ดไม้มีค่าสายพันธ์ุดีแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่จากส านักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ให้การสนับสนุน/จ าหน่ายให้ชุมชนที่สนใจในราคาทุน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการปลูกว่าต้นไม้ที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ 
ที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่สนับสนุนนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธุ์ใด 

3.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธ์ุ โดยการเพาะเมล็ด การปักช า หรืออ่ืน ๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นที่ปรึกษาให้
ความรู้ในการขยายพันธ์ุไม้แต่ละชนิด 

 โดยการประเมินความส าเร็จ ท้ัง 6 โครงการ จะประเมินผลจากผลผลิต และค่าเป้าหมายดังนี ้
1. การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ปา่ (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ

พิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ที่จะไปสู่บทบาทนั้น (How-To) 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

2. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า : 148 โรงเรียน 
3. การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ : 373 ราย 
4. การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 200,000 ไร่ 
5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน : 4,220 คน 
6. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดสี าหรับชุมชน(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ เพื่อเป็นการสนบัสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชน   
    ไม้มีค่า จ านวน 1,000 ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

1-2 ผลผลิต 
 

3-4 ผลผลิต 5-6 ผลผลิต 

 
 

เง่ือนไข  ผลผลติที่ 2. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
 โรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเกิดเขาหัวโล้น ภัยพิบัติ ดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากอย่า งรุนแรง และอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีโอกาส 
เกิดภัยพิบัติดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากสูง 
ผลผลติที่ 5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
 ผู้ที่ไดร้ับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน หมายถึงบุคคลดังนี้  

1. ผู้ผ่านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผนโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตามแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบ ของส านักจัดการป่าชุมชน 
ดังนี ้

  1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่าระดับอ าเภอ 
  2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่าระดับจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
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  3) จัดฝึกอบรมราษฎรหลักสูตร วนเกษตร    
  4) จัดฝึกอบรมหลักสตูร เยาวชนนักอนุรักษ์  
  5) จัดฝึกอบรมหลักสตูร วิถีคนวิถปี่า   
  6) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสตูร สร้างป่าพัฒนาเมือง 
2. เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและได้รับการบริการความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยว กับการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมาย 

ป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ บอร์ดนิทรรศการ รับฟังการบรรยาย เป็นต้น  
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
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 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11 ตุลาคม 2559 
เรื่องแนวทางการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

2. การชี้แจงประเด็นส าคญัที่ทันตอ่สถานการณ์  
   (ถ้ามี) 

    

ค าอธิบาย  มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการตา่ง ๆ ได้แก่ ปลดักระทรวง อธิบดี และ 
หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผดิชอบ  

 เจ้าภาพตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ส านกัโฆษก และศูนย์ปฏิบตัิการนายกรัฐมนตร ี(Prime Minister Operation Center: PMOC)]  
และกรมประชาสัมพันธ์ 

 การชี้แจงประเด็นข่าวท่ีทันต่อสถานการณม์ีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  
ขั้นตอนท่ี 1  ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ แจ้งประเด็นข่าว ระยะเวลาการช้ีแจง และหน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ 
ขั้นตอนท่ี 2 ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัตติามประเด็นข่าวท่ีจะต้องช้ีแจง 
ขั้นตอนท่ี 3 ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าว (ประเด็นขา่วท่ีช้ีแจง รายละเอียด/เนื้อหาการชี้แจง วัน เวลา ท่ีช้ีแจง ช่องทางการเผยแพร่) 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

 คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
 ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีการช้ีแจงประเด็นข่าวท่ีครบถ้วนและตรงประเด็น และช่องทางการเผยแพร่  
 กรณสี่วนราชการมีประเด็นท่ีต้องช้ีแจงมากกว่า 1 ประเด็น การประเมินผลจะคิดจากคะแนนเฉลี่ย 
 เกณฑ์การประเมินพิจารณาตามหวัข้อ ดังนี้  
 

หัวข้อการประเมิน หัวข้อ คะแนน เงื่อนไข หมายเหต ุ

1. ทันเวลา 
(10 คะแนน) 

 ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา 1 วัน 

 ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/5 วัน/7 วัน) 

 ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา 1 วัน และชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลามากกว่า  
1 วัน (3 วัน/5 วัน/7 วัน) 

10 คะแนน  การนับระยะเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการ และ 

 หากชี้แจงประเด็นไม่ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนด จะไม่ได้รับคะแนนในการประเมิน
ประเด็นข่าว (0 คะแนน) 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 
 

หัวข้อการประเมิน หัวข้อ คะแนน เงื่อนไข หมายเหต ุ

2. คุณภาพเน้ือหา 
(40 คะแนน) 

การพิจารณาให้คะแนนคุณภาพเนื้อหาการชี้แจงประเด็นข่าว ประกอบด้วยทั้ง 3 หัวข้อ 
ได้แก่  

- ที่มาที่ไป (เร่ืองเดิม) ของปัญหา  

- ข้อเท็จจริง สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

- การแก้ไขปัญหา (ตอบโจทย์ข้อสงสัยได้) 

 

 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

30 คะแนน 

 ส่งประเด็นการชี้แจงข่าวใน
ระบบการรายงาน GNews 
Ticket 

3. วิธีการชี้แจง 
(20 คะแนน) 

กรณีชี้แจงภายในเวลา 1 วัน   การชี้แจงจะตอ้งมีเนื้อหาครบทั้ง 3 หวัขอ้ 
ตามประเด็นการประเมินคุณภาพเนื้อหา 

 หากมีการแถลงข่าวแก่สือ่มวลชนไม่ถึง  
2 ประเภทสื่อ จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ 

 หากมีการแถลงข่าวแก่สือ่มวลชน 2 ประเภทสื่อ 
ขึ้นไป พร้อมจัดท า Facebook Live จะได้
คะแนนทั้งในส่วนของการแถลงข่าวและการ
ชี้แจงผ่าน Facebook Live ด้วย 

 ส่งหลักฐานวิธีการชี้แจง 
เป็นเอกสารชั้นความลับ 
ให้จัดส่งเอกสารมายังกรม
ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Mail) 
spokesman@prd.go.th  

 ส่งหลักฐานภายใน
ระยะเวลา 2 วัน  
หลังการชี้แจง   

- มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 2 ประเภทสื่อขึ้นไป 
- มีการชี้แจงผ่าน Facebook Live  

10 คะแนน 
10 คะแนน 

กรณีชี้แจงภายในเวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/5 วัน/7 วัน)  
- มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 2 ประเภทสื่อขึ้นไป 
- มีการชี้แจงผ่าน Facebook Live 
- จัดท า Clip Video เผยแพร่ (สามารถน า Facebook Live มาตัดต่อเป็นคลิปได้) 

5 คะแนน 
5 คะแนน 
10 คะแนน 

4. ช่องทาง 
การเผยแพร่  
(30 คะแนน) 

- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ GNews  
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายนอก เช่น เวบ็ไซต์สื่อ เว็บพันทิป เวบ็กระปกุ ฯลฯ หรือ 

โซเชียลมีเดียภายในและภายนอก ได้แก ่Facebook Instagram Twitter Line 
Youtube  

- เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ หรือ วิทยุ หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ 

10 คะแนน 
10 คะแนน 

 
10 คะแนน 

 

 รวม 100 คะแนน   
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เง่ือนไข กรณสี่วนราชการช้ีแจงประเด็นไมท่ันภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะไม่ได้รับคะแนนในการประเมินประเด็นข่าวน้ัน (0 คะแนน) 
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องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

  
ไม่ประเมินองค์ประกอบนี ้ - - - 
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องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
 แผนการยกระดบัการบริการภาครฐั  

ระยะที่ 2 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2560) 

1.  ร้อยละของคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. 
การอ านวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถ
ลดระยะเวลาไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

- - - 
 

- 

ค าอธิบาย  กรณีที ่1  ส่วนราชการที่มีการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ จะประเมินความส าเร็จของการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือส าหรับ
ประชาชนของส่วนราชการ  

 ส่วนราชการต้องด าเนินการปรับปรุงคู่มือบริการประชาชนตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ โดยประเมินความส าเร็จในการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือบริการประชาชน
ซึ่งตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ของส่วนราชการ ต้องลดระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือส าหรับประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้ มีแผนการปรับลดระยะเวลาคู่มือส าหรับประชาชน จ านวน 15 คู่มือ ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อคู่มือส าหรับประชาชน ระยะเวลาเดิม 

1 การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 5 วันท าการ 
2 การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  

(กรณียื่นค าขอในส่วนภูมภิาค) 
5 วันท าการ 

3 การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณยีืน่ค าขอในเขตกรุงเทพมหานคร) 3 วันท าการ 
4 การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณยีืน่ค าขอในส่วนภูมิภาค) 7 วันท าการ 
5 การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  

(กรณียื่นค าขอในเขตกรุงเทพมหานคร) 
3 วันท าการ 

6 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญตัิ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (ส่วนภมูิภาค) 

127 วันท าการ 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  

7 การอนุญาตใหเ้ข้าท าประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
(ตามมาตรา 17) 

127 วันท าการ 

8 การขอรับใบอนุญาตใหม้ีเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 135 วันท าการ 
9 การอนุญาตคา้ของป่าหวงห้ามในเขตกรุงเทพมหานคร 102 วันท าการ 
10 การอนุญาตท าไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในท่ีดินที่ไม่ใช่ป่า ในเขตกรุงเทพมหานคร 60 วันท าการ 
11 การขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 121 วันท าการ 
12 การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ฯ 

เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณียังไมไ่ด้รื้อถอน) 
39 วันท าการ 

13 การขอรับใบอนุญาตใหผ้ลติเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 131 วันท าการ 
14 การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ฯ 

เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีท าการรื้อถอนแล้ว)  
39 วันท าการ 

 
15 การอนุญาตท าไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในท่ีดินที่ไม่ใช่ป่าในส่วนภูมภิาค 60 วันท าการ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 

 ร้อยละ 100 (100 คะแนน) 

 สูตรการค านวณ  
จ านวนคู่มือฯ ท่ีส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของระยะเวลาคู่มือเดิม 

X 100 จ านวนคู่มือฯ ท้ังหมดที่ต้องปรับปรุงลดระยะเวลาในปี 2562  

เง่ือนไข - 
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องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

  1. การด าเนินการตามแผนปฏริูปองค์การของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- - - 
 

- 

ค าอธิบาย   ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏริูปองค์การของส่วนราชการ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560  
เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบญัชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปไปสูร่ะบบราชการ 4.0 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลือ่น 
การปฏิรปูองค์การ (ด้านโครงสรา้ง/ด้านกระบวนการท างาน/ด้านกฎหมายที่เกีย่วข้อง/ด้านบุคลากร (การแต่งตั้ง การพัฒนา ค่าตอบแทน))  

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแผนปฏริูปองค์การที่ส่วนราชการเสนอมาแล้ว มีข้อสังเกตให้ส่วนราชการด าเนินการปรับแผนปฏิรปูองค์การโดยจดัท าเป็นแผน 3 ปี  
(พ.ศ. 2562 - 2564) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการตอ้งด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การโดยจะต้องด าเนินการไดต้ามผลผลติ (Output) ที่ก าหนด  
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
1.  การด าเนินการไดต้ามผลผลติ (20 คะแนน) 

- ได้จ านวนผลผลติครบถ้วนตามที่ก าหนดในประเด็นนั้น ๆ (5 คะแนน) 
- ผลผลติสามารถตรวจสอบผลการด าเนินการ เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (10 คะแนน) 
- ผลผลติไดร้ับความเห็นชอบจากหวัหน้าส่วนราชการหรือผูม้ีอ านาจในการน าไปปฏิบัตติ่อไป (5 คะแนน) 

2.  คุณภาพของผลผลติ (80 คะแนน) 
- ผลผลติมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นและวิธีการด าเนินการ (how to) ที่ก าหนด เพื่อตอบสนองการบรรลุเปา้หมายหรือผลลัพธ์ของประเด็นนั้นๆ (25 คะแนน) 
- ผลผลติสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานตามประเด็นที่ก าหนด (30 คะแนน) 
- มีการน าผลผลติที่ไดไ้ปด าเนินการในบางส่วน (ทดสอบ/น าร่อง) หรอืมีการน าผลผลิตทีไ่ดไ้ปใช้ด าเนินการในข้ันตอนต่อไป เช่น ถ้าเป็นรายงานการศึกษา ต้องมีการด าเนินการ

ตามผลการศึกษาในบางส่วน/ ถ้าเป็นการพัฒนาระบบ IT ต้องมีการทดสอบหรือน าร่องในบางระบบ/ ถ้าเป็นรายงานการศึกษาการแกไ้ขกฎหมาย ต้องมีการน าผลการศึกษา
ไปรับฟังความเห็นหรือจดัท าร่างกฎหมาย เป็นต้น (10 คะแนน) 

- สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจนจากผลการด าเนินการในการน าผลผลิตไปใช้ทดสอบ/น าร่อง หรือน าไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (มีสรุปผลการวิเคราะห ์
ของผลผลิตที่ได้น าไปด าเนินการ/ มีการเผยแพรผ่ลผลติ สร้างความรบัรู้ความเข้าใจ หรือสรุปปัญหาจากการประกาศใช้กฎ ระเบียบ เป็นต้น) (15 คะแนน) 

เง่ือนไข  - 
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องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์์ชาติ 20 ป์ี (Potential Base) 

ตัวช์ี้ว์ัด : การด าเน์ินการตามแผนปฏ์ิรูปองค์การของส์่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ของกรมป่าไม้์์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่์1์: แก้ไขเพ่ิมเติมพระราช บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยก าหนดให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม การท าไม้ไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่อีกต่อไป 

 
ชื่อประเด็น วิธีด าเนินการ์(How to) ในปีงบประมาณ์พ.ศ.์2562 

1.แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 โดยก าหนดให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรม
สิทธ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้
หวงห้าม และก าหนดให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับ
อนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ใ ห้ ถื อ ว่ า ไ ม่ เ ป็ น ไ ม้ ห ว ง ห้ า ม  
การท าไม้ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
อีกต่อไป 

- ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้เพ่ือพิจารณาการยกร่างกฎหมาย
ล าดับรองของร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
1. ร่างระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการรับรองไม้ในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตาม
ประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
2. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ 
และถ่ าน ไม้  เ พ่ือการค้ าหรื อ เ พ่ือการส่ งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
- น าร่างระเบียบกรมป่าไม้ฯ จ านวน 2 ระเบียบ เสนอ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา
ลงนามเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อนอธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม
ประกาศใช้บังคับระเบียบต่อไป 
- ด าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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จ านวนผลผลิต์Output ที่ได้รับในปีงบประมาณ์พ.ศ.์2562์: ์2์ผลผลิตได้แก่ 
 1. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
 2. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือการค้าหรือเพ่ือการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 3. ยกร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

รายละเอียดประกอบในแต่ละผลผลิต์: 
 

ผลผลิตที่์1 ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 

ค าอธิบาย์:  
       ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... เพ่ือรองรับการรับรองไม้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการท าไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ได้แต่งตั้งคณะท างานยกร่างระเบียบกรม
ป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ที่ข้ึนในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือไม้ที่ปลูก
ขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบกรมป่าไม้ฯ ก่อนเสนอต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนามเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ ก่อนอธิบดีกรมป่าไม้ลงนามประกาศใช้บังคับระเบียบต่อไป 
 

สูตรการค านวณ์(ถ้ามี)์: 
    - 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน์: 
              -ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 34/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานยกร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้
ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท า
ประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 
    -รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
       - ส าเนาหนังสือเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ผลผลิตที่์2 ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือการค้า หรือเพ่ือการส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 
ค าอธิบาย์:  
       ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือเพ่ือการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... โดยกรมป่าไม้ได้แต่งตั้งคณะท างานยกร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือการค้าหรือเพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือด าเนินการร่างระเบียบฯ 
ดังกล่าวแล้ว และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างระเบียบกรมป่าไม้ฯ ก่อนเสนอต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลง
นามเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อนอธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามประกาศใช้บังคับระเบียบต่อไป 
  
สูตรการค านวณ์(ถ้ามี)์: 
    - 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน์: 
          -ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 35/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานยกร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพ่ือการค้าหรือเพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 
     -รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
    - ส าเนาหนังสือเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
ผลผลิตที่์3 ด าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ค าอธิบาย์:  
 ด าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . .. เ พ่ือเตรียมเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สูตรการค านวณ์(ถ้ามี)์: 
    - 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน์:  
      - ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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สรุปภาพรวมของประเด็น: 
 
ประโยชน์ของผลผลิตที่ได้รับ์เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานตามประเด็น: 
 เมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แล้ว จะท ำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

- ประชาชนสามารถปลูกและตัดไม้ได้โดยสะดวก ไม่กระทบสิทธิ์และไม่เพ่ิมภาระให้แก่ประชาชน 
- เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูก 

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในประเทศ 
- มีไว้ใช้สอยในประเทศอย่างเพียงพอ 
- สร้างระบบรับรองไม้เพ่ือรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: 
ส านักกฎหมาย  กรมป่าไม้ 
 
ชื่อ์–์สกุลผู้รายงานข้อมูล:  นางสาวอภิรดี จิตต์ปรารพ 
เบอร์โทรศัพท์์: 025614292 ต่อ 5211, 5667 
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ประเด็นที่์2์: น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและการให้บริการประชาชนและการเชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ชื่อประเด็น วิธีด าเนินการ์(How to) ในปีงบประมาณ์พ.ศ.์2562 
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานและการให้บริการประชาชน และการ
เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- ด าเนินการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม ้
- ด าเนินการพัฒนาระบบรับเงินกลาง เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลทาง
การเงิน การออกใบเสร็จรับเงินจากช่องทางต่างๆ  
- ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจไม้ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุน NSW แบบ G2G 
- ด าเนินการพัฒนา Digital Form เพ่ือสนับสนุนการท างานแบบ 
B2G เชื่อมโยงผ่านเครือข่าย NSW จ านวน 3 กระบวนงาน 

 
จ านวนผลผลิต์(Output) ที่ได้รับในปีงบประมาณ์พ.ศ.์2562์: 4 ผลผลิต์ได้แก่์ 

1. ระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
2. ระบบ e-Payment  
3. มีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Linkage Center มาใช้ในการให้บริการเพ่ือลดส าเนาเอกสาร 
4. ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นค าขอในรูปแบบดิจิทัล (Digital Form) ได้ จ านวน 3 กระบวนงาน 

 
รายละเอียดประกอบในแต่ละผลผลิต์:  
 

ผลผลิตที่์1 ระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
ค าอธิบาย์:  

พัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เพ่ือรองรับการด าเนินงานอนุญาตส่งออก โดยจะ

เป็นการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้เพ่ือรองรับภารกิจการอนุญาตส่งออกสินค้าไม้

จากกรมการค้าต่างประเทศ โดยสามารถยื่นค าขออนุญาตออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และพิจารณาอนุญาต

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

สูตรการค านวณ์(ถ้ามี)์:  
- 
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล์: 
- ตัวอย่างระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้หน้าเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม 
- จ านวนค าขออนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ผ่านระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
 
ผลผลิตที่์2์ระบบ์e-Payment 
ค าอธิบาย์:  

พัฒนา e-Payment เพ่ืออ านวยความสะดวกในการช าระเงินค่าอนุญาต/ค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอต้องช าระให้  

กรมป่าไม้ โดยไม่ต้องช าระเป็นเงินสด เช่น งานบริการขออนุญาตออกใบเบิกทางของด่านป่าไม้  

สูตรการค านวณ์(ถ้ามี)์:  
 - 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล์: 
- ตัวอย่างระบบ e-Payment ที่หน้าเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม 
- จ านวนกระบวนการที่สามารถให้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Payment 

 
ผลผลิตที่์3 มีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Linkage Center มาใช้ในการให้บริการเพ่ือลดส าเนาเอกสาร 
ค าอธิบาย์:  

ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Linkage Center มาใช้ในการลดส าเนาเอกสาร โดยระยะเร่งด่วนได้แก่ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียน และเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลหนังสือเดินทาง  

เป็นต้น  

สูตรการค านวณ์(ถ้ามี)์:  
 - 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล์: 
- โปรแกรม RFD Smartcard Online  
- โครงการประชุมชี้แจงการใช้งาน 
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม 
- จ านวนหน่วยงานของกรมป่าไม้ที่ลดการเรียกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
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ผลผลิตที่์4 ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นค าขอในรูปแบบดิจิทัล (Digital Form) ได้ จ านวน 3 กระบวนงาน 
ค าอธิบาย์:  

พัฒนาระบบการรับค าขออนุญาต/อนุมัติผ่านระบบ โดยการบันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 

กระบวนงาน ได้แก่ ขออนุญาตขึ้นทะเบียนสวนป่า ขออนุญาตแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ขออนุญาตออก

ใบเบิกทาง 

สูตรการค านวณ์(ถ้ามี)์:  
 - 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล์: 
- ตัวอย่างหน้าจอระบบ National Single Window ที่หน้าเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
- คู่มือการใช้งานระบบ 

        - จ านวนค าขออนุญาตขึ้นทะเบียนสวนป่า ขออนุญาตแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และขออนุญาต
ออกใบเบิกทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
สรุปภาพรวมของประเด็น์: 

ประโยชน์ของผลผลิตที่ได้รับ์เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานตามประเด็น์: 
- กระบวนการท างานของกรมป่าไม้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องแผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- ยกระดับการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดการเรียกส าเนาเอกสารที่ทาง

ราชการออกให้แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ 
- ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถช าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-Payment ได้ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล์: 
เก็บข้อมูลจากระบบงานต่างๆ ที่พัฒนา ได้แก่ ระบบ RFD Single Window  โปรแกรม RFD Smartcard 

Online 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ์: 
ศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

 
ชื่อ์– สกุลผู้รายงานข้อมูล์:์นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 
เบอร์โทรศัพท์์:์02 561 4292-3 ต่อ 5754 
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ประเด็นที่ 3 : พัฒนางานวนวัฒนวิจัย การขยายผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมผลิตกล้า
ไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน 

 
 
 

ชือ่ประเด็น ว์ิธีด าเนินการ (How to) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พัฒนางานวนวัฒนวิจัย 
การขยายผลงานวิจัย     
ในเชิงเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมผลิต
กล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับ
ชุมชน 

 

1. ส ารวจชุมชนที่มีความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้
ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 

2. คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธุ์ดีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหา
เมล็ดไม้มีค่าสายพันธุ์ดีแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จากส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ให้การสนับสนุน
จ าหน่ายให้ชุมชนที่สนใจในราคาทุน เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจในการปลูกว่า
ต้นไม้ที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่สนับสนุนนี้จะต้อง
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธุ์ใด 

3. สนับสนุให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการ
ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด การปักช า หรืออ่ืน ๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นที่
ปรึกษาให้ความรู้ในการชยายพันธุ์ไม้แต่ละชนิด 

 

จ านวนผลผลิต (Output) ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 1 ผลผลิต ได้แก่  

1.  จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล เป็นแหล่งผลติกล้าไม้พันธุ์ดี จ านวน 1,000 ชุมชน 

รายละเอยีดประกอบในแต่ละผลผล์ิต : 
ผลผลิตที่ 1 จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล์เป็นแหล่งผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี์จ านวน์1,000์ชุมชน 

 
ค าอธ์ิบาย :  
 

เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ที่ชุมชนสามารถจัดตั้งได้ และผลิตกล้าไม้คุณภาพดีด้วยตนเอง น าไป
ปลูกในชุมชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยการจัดการตามหลักวนวัฒนวิธี จากการที่กรมป่าไม้
สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธุ์ดี
ให้กับชุมชนทีม่ีศักยภาพและมีความต้องการที่จะด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ด้วยตนเอง และการจัดท าเรือนเพาะช า
ชุมชนเพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า 

เมื่อท าการส ารวจชุมชนที่มีความพร้อม เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะช าชมุชน หน่วยงาน
เพาะช ากล้าไม้ จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมตามแบบส ารวจความต้องการจัดตั้งเรือนเพาะ



รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ช าชุมชน/ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ
จ่ายกล้าไม้ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

 

ส์ูตรการค านวณ (ถ์้าม์ี) :  
 - 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเม์ินผล :  
 

- รายงานส ารวจความต้องการจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- คู่มือ/รายงาน เพ่ือแนะน าพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมและวิธีการดูแลแหล่งผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีตามวนวัฒนวิธี 
- รายงานผลการด าเนินงานการจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

สรุปภาพรวมของประเด็น : 
 
ประโยชน์ของผลผลิตที่ได้ร์ับ เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานตามประเด็น : 

 

ชุมชนสามารถจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล และผลิตกล้าไม้คุณภาพดีด้วยตนเอง โดยอาศัยการจัดการ
ตามหลักวนวัฒนวิธี แล้วน าไปปลูกในชุมชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ  

 

แหลง่ข้อม์ูล/ว์ิธีการจัดเก็บข้อม์ูล : 
 

- หน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ จ านวน 112 แห่ง 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนโครงการชุมชนไม้มีค่า เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ ฯลฯ 

 
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : 
ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 

 
ชื่อ์– สกุลผู้รายงานข้อมูล์:์์์์นางสาวอิสราวิญญ์์ชลากร 
เบอร์โทรศัพท์์:์   0-2561-4292-3 ต่อ์5551 
 


