
 
 

 
 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 
กรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 
วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพ้ืนที่
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ 
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกนัรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 

 



 

 

 
ตัวชี้วัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
องคป์ระกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 

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

 
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

1.2  ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One 
Map) 

 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    
2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือความยั่งยืน 
    (1) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า : 148 โรงเรียน 
    (2) การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 200,000 ไร่ 
    (3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและ
กฎหมายป่าชุมชน : 4,220 คน 
    (4) โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/
ต าบล) : จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ จ านวน 1,000 ชุมชน 
 

  
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

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

 ไม่มี 
 

 

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

 ไม่มี  
องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

 ไม่มี  

 
 

 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๑ 
 

 
องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำงำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ 
                       ควำมรับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ป้องกันรักษำพื้นที่ป่ำ 
ที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
2. ฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส่งเสริมธุรกิจปำ่ไม้และปำ่
เศรษฐกิจจำกป่ำปลูก 
และกำรส่งเสริมชุมชนใน
เมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พื้นที่สีเขียว 

 แผนฯ 12 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่า
ไม้ของประเทศ 

1.1.1 จ ำนวนพ้ืนที่ป่ำไม้-ส ำรวจจำกภำพถ่ำย
ดำวเทียม 

1,336,855.21 
ไร ่

1,337,011 
ไร ่

1,342,348.57 
ไร ่

 

ค าอธิบาย   พิจำรณำจำกพ้ืนท่ีป่ำไม้ของประเทศในควำมรับผดิชอบของส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) ในพื้นที่จังหวัดสงขลำ สตูลและปัตตำนี  
 นิยำมพื้นท่ีป่ำไม้ที่ใช้ส ำหรับกำรแปลตีควำมภำพถ่ำยดำวเทียม เพื่อจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ หมำยถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณที่สำมำรถจ ำแนกได้ว่ำเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืน

ต่อเนื่องขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.125 ไร่ และหมำยรวมถึงทุ่งหญ้ำและลำนหินที่มีอยู่ตำมธรรมชำติที่ปรำกฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ ำแนกได้ว่ำเป็นพื้นที่ป่ำไม้ โดยไม่รวมถึง  
สวนยูคำลิปตัส หรือ พื้นที่ท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่ำผลผลิตหลักของกำรด ำเนินกำรไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยำงพำรำ และสวนปำล์ม  

 กำรส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลสภำพพ้ืนท่ีป่ำไมแ้ละพื้นที่ไม่ใช่ป่ำไม ้โดยใช้กำรแปลตีควำมภำพถ่ำยดำวเทียมด้วยสำยตำร่วมกับเทคนิคและวิธีกำรทำงด้ำนสำรสนเทศภูมิศำสตร์ โดยมีกำร
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำเป็นรำยภำคและรำยจังหวัด มีกำรสรุปเป็นภำพรวมของประเทศเมื่ อด ำเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ในกำรเปรียบเทียบพื้นที่  
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ป่ำไม้ 

 ข้อมูลส ำหรับกำรประเมินผล โดยกรมป่ำไม้ จะประกำศผลในเดือนมีนำคม 2562 
 เป้ำหมำยแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพ้ืนท่ีป่ำไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นทีป่่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ป่ำชำยเลนเพิม่จำก 

1.53 ล้ำนไร่ เป็น 1.58 ล้ำนไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่ำต้นน้ ำเพิ่มขึน้ 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๒ 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,325,350.88 ไร ่ 1,338,738.26 ไร ่ 1,352,125.64 ไร ่
 

เง่ือนไข  ให้น ำผลกำรด ำเนินงำน ปี พ.ศ. 2561 (ออกผลในเดือน มี.ค. 62) มำใช้ในกำรประเมินของปี 2562 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนจดักำรที่ดินป่ำไม้ ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วดั : นำงสำวสุทิศำ  รวมเงำะ  ต ำแหน่งนักวิชำกำรป่ำไมช้ ำนำญกำร ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรสว่นจัดกำรที่ดินปำ่ไม้ 
เบอร์ติดต่อ            : 074-205822 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นำยไกรนิรันดร์  ประนอม    นำยช่ำงส ำรวจช ำนำญงำน 
เบอร์ติดต่อ            : 074-205822 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๓ 
 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ป้องกันรักษำพื้นที่ป่ำ 
ที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
2. ฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส่งเสริมธุรกิจปำ่ไม้และ 
ป่ำเศรษฐกิจจำกปำ่ปลูก 
และกำรส่งเสริมชุมชนใน
เมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พื้นที่สีเขียว 

 แผนฯ 12 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวน
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

1.1.2 พ้ืนที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้ำ
ครอบครอง) 

- 583 – 0 – 23  94 – 2 – 40   

ค าอธิบาย   พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของจ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนและเข้ำครอบครอง (ไร่) 
 จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้ำครอบครอง หมำยถึง จ ำนวนพ้ืนท่ีป่ำไม้ที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หรือ เจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงกำรเข้ำครอบครองพ้ืนท่ีโดยกำรด ำเนินกำร

ตำมมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ที่ด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- มำตรำ 25 พระรำชบญัญัติปำ่สงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก ำหนดป่ำใดเป็นปำ่สงวนแห่งชำติ และรัฐมนตรไีด้แต่งตั้งพนักงำนเจำ้หน้ำท่ีผู้ควบคุมและรักษำป่ำสงวน

แห่งชำตินั้นแล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีมีอ ำนำจดังต่อไปนี ้
(1)  สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจำกป่ำสงวนแห่งชำติ หรือให้งดเว้นกำรกระท ำใด ๆ ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรำกฏหรือเหตอุันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำผิด

ตำมพระรำชบัญญัตินี ้
(2)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท ำผิดต่อพระรำชบญัญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท ำประกำรอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตรำย หรือสิ่งท่ีท ำให้เสื่อมสภำพในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  

ภำยในเวลำที่ก ำหนดให ้
(3)  ยึด ท ำลำย รื้อถอน แก้ไขหรือท ำประกำรอื่น เมื่อผู้กระท ำผดิไม่ปฏบิัติตำม (2) ไม่ปรำกฏตัวผู้กระท ำผิดหรือรู้ตัวผู้กระท ำผิดแต่หำตัวไม่พบ  

ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังกล่ำวและไดเ้สียค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรนั้น ให้ผู้กระท ำผิดชดใช้หรือออกค่ำใช้จ่ำยนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
น ำทรัพย์สินท่ียึดไว้ได้ออกขำยทอดตลำดหรือขำยโดยวิธีอ่ืนตำมที่เหน็สมควรเพื่อชดใช้ค่ำใช้จ่ำยนั้น และให้น ำควำมในมำตรำ 1327 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์มำใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จำกกำรขำยทรัพยส์ินนั้นโดยอนุโลม 

(4)   ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทำควำมเสียหำยแก่ปำ่สงวนแห่งชำติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๔ 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

600 ไร่ 630 ไร่ 660 ไร่  

เงื่อนไข  วัดผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 13 (สงขลำ) 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคมุไฟป่ำ ส ำนักจดักำรทรพัยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วดั : นำยชำญชัย  กิจศักดำภำพ  ต ำแหน่งนักวิชำกำรปำ่ไม้ช ำนำญกำร ท ำหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำปำ่และควบคุมไฟป่ำ 
เบอร์ติดต่อ            : 074-205887 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นำงสำวมญัชุชำกำญจณ์  แก้วขำว       นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 
เบอร์ติดต่อ            : 074-205887 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๕ 
 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

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

 แผนฯ 12 1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขต
ที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

    

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 
ซึ่งตอ้งมีแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าทีก่ 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 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๖ 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

124 ระวาง 186 ระวาง 248 ระวาง 
 

เง่ือนไข   

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนจดักำรที่ดินป่ำไม้ ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นำงสำวสุทิศำ  รวมเงำะ  ต ำแหน่งนักวิชำกำรป่ำไมช้ ำนำญกำร ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรสว่นจัดกำรที่ดินปำ่ไม ้
เบอร์ติดต่อ            : 074-205822 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นำยไกรนิรันดร์  ประนอม    นำยช่ำงส ำรวจช ำนำญงำน 
เบอร์ติดต่อ            : 074-205822 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๗ 
 

 
องค์ประกอบที่ 2  ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือ ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ หรือบูรณำกำร  
                       กำรด ำเนินงำนร่วมกันหลำยหน่วยงำน (Agenda Base)    

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 ตัวช้ีวัด Agenda ทีร่องนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีก าหนด 

 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการ   
       บริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน  

    2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏิรูป
กำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้เพ่ือควำมยั่งยืน 

 

- - -  

ค าอธิบาย   โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจติส านึกเยาวชนด้านการฟื้นฟูป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยมี
เป้าหมายจ านวนโรงเรียนจ านวน 11 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี 
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตรจ์ัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 1 โรงเรียน หน่วยงานรับผดิชอบ : ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่รายภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)  

จ านวน 10 โรงเรียน หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ป่าไม้สงขลา จ านวน 6 โรงเรียน และ ศูนย์ป่าไม้สตูล จ านวน 4 โรงเรียน 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

8 โรงเรียน 9 โรงเรียน 11 โรงเรียน 
 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๘ 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เงื่อนไข ผลผลติที่ 2. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
 โรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเกิดเขาหัวโล้น ภัยพิบัติ ดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากอย่า งรุนแรง และอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีโอกาส 
เกิดภัยพิบัติดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากสูง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนส่งเสริมกำรปลูกปำ่ ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นำยเจษฎำ  เจษฎำภินันท์  ต ำแหน่งนักวิชำกำรปำ่ไม้ช ำนำญกำร ท ำหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสรมิกำรปลูกป่ำ 
เบอร์ติดต่อ            : 074-205822 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นำงสำวธนำพร  ตระกลูดิษฐ์  นักวิชำกำรปำ่ไม้ปฏบิัติกำร 
เบอร์ติดต่อ            : 074-205822 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๙ 
 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

  ตัวช้ีวัด Agenda ทีร่อง
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีก าหนด 

 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการ   
       บริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
    2.1.2 กำรจัดหำที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำม  
             นโยบำยรัฐบำล  

 

- - -  

ค าอธิบาย   การปฏิรปูการบริหารจดัการปา่ไมเ้พื่อความยั่งยืน หมายถึง การจัดการป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ การจัดการป่าไมเ้พื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการจัดการป่าไม้เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยผลผลิต ดังนี้ 

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
สนับสนุนเกีย่วกับสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสรมิการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจดัหาที่ดิน
ท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมลูแปลงท่ีดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในบรเิวณพื้นท่ีด าเนินการ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การจดัที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

- 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 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๑๐ 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 
 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

835 ไร่ 1,252.5 ไร ่ 1,670 ไร่ 
 

เง่ือนไข   

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนจดักำรที่ดินป่ำไม้ ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นำงสำวสุทิศำ  รวมเงำะ  ต ำแหน่งนักวิชำกำรป่ำไมช้ ำนำญกำร ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรสว่นจัดกำรที่ดินปำ่ไม ้
เบอร์ติดต่อ            : 074-205822 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นำยไกรนิรันดร์  ประนอม    นำยช่ำงส ำรวจช ำนำญงำน 
เบอร์ติดต่อ            : 074-205822 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๑๑ 
 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 ตัวช้ีวัด Agenda ทีร่องนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีก าหนด  

 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการ   
       บริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 

2.1.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้าน      
การบริหารจัดการป่าชุมชนและ
กฎหมายป่าชุมชน 

- 306 340  

ค าอธิบาย   ตำมนโยบำยรัฐบำลมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกำรเร่งรัดขยำยกำรจัดตั้งป่ำชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยด ำเนินกำรส่งเสริมให้ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
และภำคประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรป่ำชุมชน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีกำรอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งมีสำระส ำคัญ
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้รำษฎรได้มีส่วนร่วมกับรัฐในกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดกำร บ ำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์จำกทรั พยำกรป่ำไม้และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ อย่ำงสมดุลและยั่งยืน อันจะเป็นกำรส่งเสริม ให้ประชำชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 
ส่งผลให้ทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีควำมสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ 
กำญจนรัตน์) เห็นควำมส ำคัญของกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว จึงมีนโยบำยให้กรมป่ำไม้ เร่งด ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้แก่ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำชนให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเห็นควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชนและกฎหมำยป่ำชุมชน เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชนที่เห มำะสม
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยและเกิดควำมยั่งยืนตลอดไป เพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำยของรัฐบำลและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน จึงก ำหนดให้มีกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ บรรจุหัวข้อกำรบรรยำย เรื่อง “กำรบริหำร
จัดกำรป่ำชุมชนและกฎหมำยป่ำชุมชน” ลงในโครงกำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ ตำมแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ในควำมรับผิดชอบ
ของส ำนักจัดกำรป่ำชุมชนเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชนในเรื่องดังกล่ำว 

 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๑๒ 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

238 คน 289 คน 340 คน  

เงื่อนไข  ผู้ที่ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชนและกฎหมำยป่ำชุมชน หมำยถึงบุคคล ดังนี้  
1. ผูผ้่ำนกำรฝึกอบรม ประชุมสมัมนำ ตำมแผนโครงกำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ ตำมแผน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในควำมรับผิดชอบ ของส ำนักจัดกำรป่ำ

ชุมชน ดังนี ้
1) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรส่งเสริมเครือข่ำยป่ำชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่ำระดับอ ำเภอ 
2) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำเครือข่ำยป่ำชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่ำระดับจังหวัด 
3) จัดฝึกอบรมรำษฎรหลักสูตร วนเกษตร 
4) จัดฝึกอบรมหลักสูตร เยำวชนนักอนุรักษ์ 
5) จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิถีคนวิถีป่ำ 
6) จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่รัฐ หลกัสูตร สร้ำงป่ำพัฒนำเมือง 

2. เจ้ำหน้ำที่ทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชน ที่ได้รับกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและได้รับกำรบริกำรควำมรู้ด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชนและ
กฎหมำยป่ำชุมชน ทั้งในรูปแบบเอกสำรเผยแพร่ บอร์ดนิทรรศกำร รับฟังกำรบรรยำย เปน็ต้น  

 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  กรมป่าไม้                                                                                                                                   

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๑๓ 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนจัดกำรป่ำชุมชน ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : นำยไพโรจน์  นัครำ  นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำรพิเศษ  ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรป่ำชุมชน  
เบอร์ติดต่อ             : 074-205974 , 089-7326221 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        : นำงกมลมำส  รัตนมณี     นักวชิำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร  
เบอร์ติดต่อ            : 074-205974 , 095-0390040 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๑๔ 
 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

 ตัวช้ีวัด Agenda ที่รองนำยกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีก ำหนด 

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการ  
บริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
2.1.3 โครงกำรส่งเสริมผลิตกล้ำไม้พันธุ์ดี
ส ำหรับชุมชน 

 

- - -  

ค าอธิบาย   โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชมุชน (เรือนเพาะช าชมุชน/ต าบล) 
- กำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมผลติกลำ้ไม้พันธ์ุดสี ำหรับชุมชน (เรือนเพำะช ำชุมชน/ต ำบล) เป็นข้อสั่งกำรของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ต้องกำรให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในกำรด ำเนินกำรเพำะช ำกล้ำไม้ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนโครงกำรชุมชนไมม้ีค่ำที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษำเมื่อวันท่ี 18 
กันยำยน 2561 ลงมติว่ำ 
1)  เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ เสนอ และให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ให้ถูกต้อง เป็นไปตำมขั้นตอนของกฎหมำย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2)  ให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำก ำหนดแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำในพื้นที่ต่ำง ๆ ท่ีมีควำมพร้อม

และมีศักยภำพให้เพิ่มมำกยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ในภำพรวมของประเทศและเป็นกำรเพิ่มรำยได้ของประชำชน ทั้งนี้ ให้พิจ ำรณำถึงกำรปลูกป่ำในพื้นที่ 
เขำหัวโล้นและพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรมด้วย โดยให้พิจำรณำก ำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมำะสมด้วย 

- สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกำรคดัเลือกและเพำะพันธุ์ไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจสำยพันธ์ุดีให้กับชุมชนที่มีศักยภำพและมีควำมต้องกำรที่จะด ำเนินกำรเพำะ
ช ำกล้ำไมด้้วยตนเอง เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนโครงกำรชุมชนไม้มีค่ำ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
1.  ส ำรวจชุมชนที่มีควำมพร้อม ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเพำะช ำกล้ำไม้ให้กับชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
2.  คัดเลือกหรือสร้ำงไม้มีค่ำสำยพันธุ์ดีที่เหมำะสมด้วยกำรปรับปรุงพันธุ์ และจัดหำเมล็ดไม้มีค่ำสำยพันธุ์ดีแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติสำมำรถเจริญเติบโตและเหมำะสมกับ

สภำพพื้นท่ีจำกส ำนักวิจัยและพัฒนำป่ำไม้ให้กำรสนับสนุน/จ ำหน่ำยให้ชุมชนที่สนใจในรำคำทุน เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจในกำรปลูกว่ำต้นไม้ที่ปลูกเป็นสำยพันธุ์ 
ที่ดีและเหมำะสม รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่สนับสนุนนี้จะต้องสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ำได้มำจำกต้นพันธุ์ใด 

3.  สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งเรือนเพำะช ำชุมชน/ต ำบล ต้นแบบ และส่งเสริมกำรขยำยพันธุ์ โดยกำรเพำะเมล็ด กำรปักช ำ หรืออื่น ๆ ให้กับชุมชน โดยกำรเป็นท่ีปรึกษำให้
ควำมรู้ในกำรขยำยพันธ์ุไม้แต่ละชนิด 
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ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) หน้ำ ๑๕ 
 

เป้าหมาย/ 
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 โดยกำรประเมินควำมส ำเร็จ จะประเมินผลจำกผลผลิต และค่ำเป้ำหมำยดังนี ้
จัดตั้งเรือนเพำะช ำชุมชน/ต ำบล ตน้แบบ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนโครงกำรชุมชนไมม้ีค่ำ จ ำนวน 10 ชุมชน  
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้สตูล จ ำนวน 5 ชุมชน และ สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้ปัตตำนี จ ำนวน 5 ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

7 ชุมชน 9 ชุมชน 10 ชุมชน  

เงื่อนไข  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนส่งเสริมกำรปลูกปำ่ ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นำยเจษฎำ  เจษฎำภินันท์  ต ำแหน่งนักวิชำกำรปำ่ไม้ช ำนำญกำร ท ำหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสรมิกำรปลูกป่ำ 
เบอร์ติดต่อ            : 074-205822 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นำงสำวธนำพร  ตระกลูดิษฐ์  นักวิชำกำรปำ่ไม้ปฏบิัติกำร 
เบอร์ติดต่อ            : 074-205822 
 

 


