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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสานักจัดการป่าชุมชน
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กรมป่าไม้
วิสัยทัศน์
 บริ ห ารจั ด การพื้น ที่ ป่า ไม้ อ ย่า งมีส่ วนร่ วม และมุ่ ง สู่เ ป้า หมายป่า เศรษฐกิ จ ร้ อยละ 15
ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569

พันธกิจ
 ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
 เพิ่มและฟื้นฟูพนื้ ที่ปา่ ไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
 ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือให้คงอยูแ่ ละยั่งยืน
 ฟื้นฟูปา่ เสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบท
เป็นพื้นที่สีเขียว
 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร
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ตัวชี้วัดกรมป่าไม้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้

หน่วยงานรับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base)
1.1 ความสาเร็จของการเพิ่มจานวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ
1.1.1 จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ (สารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม)
1.1.2 จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ท่ที วงคืนได้ – เข้าครอบครอง
1.1.3 จานวนพืน้ ที่การปลูกฟื้นฟูป่า
1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์

ปม/อส/ทช
หน่วยงาน ปม. :
- สานักจัดการที่ดินป่าไม้
- สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
- สานักส่งเสริมการปลูกป่า
- สานักส่งเสริมการปลูกป่า

1.3 จานวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน

- สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)
- สานักบริหารกลาง
2.1 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชีแ้ จงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
2.2 จานวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้

- สานักจัดการที่ดินป่าไม้

- สานักแผนงานและสารสนเทศ
2.3 ร้อยละของจานวนข้อมูลที่นาเข้าระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
(Agenda สาคัญที่รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรี กาหนด)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)
ไม่มีตัวชีว้ ัดในองค์ประกอบนี้
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base)
4.1 การพัฒนานวัตกรรม
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- สานักแผนงานและสารสนเทศ
- สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สานักแผนงานและสารสนเทศ และหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ
5.2 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานรับผิดชอบแผน
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หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ร่างตัวชี้วัด

องค์ประกอบการ
ประเมิน

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)
กพร.

กตน.

สกม.

สบก.

สกอ.

สจด.

สจช.

สปฟ.

O

O

O

สผส.

สวพ.

สสป.

สคร.

O

O

สรป.

สจป. 1-13 และ
10 สาขา

1.1 ความสาเร็จของการเพิ่มจานวนพืน้ ที่ป่าไม้ของประเทศ
1.1.1 จานวนพื้นที่ป่าไม้ (สารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม)
1.1.2 จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง
1.1.3 จานวนพืน้ ที่การปลูกฟื้นฟูปา่
1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ ที่เอกสารสิทธิ์
1.3 จานวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ ที่ป่าสงวน
2.1 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

Functional Base

O

Functional Base

S

Functional Base
Functional Base
Functional Base
Agenda Base

O

S

O

S

O
S

S

S

O

S

S

S

S

S

S
S

S

S

S

S

2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชีแ้ จงประเด็นสาคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ (ถ้ามี)
2.2 จานวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้

Agenda Base

O

S

(1) พืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติ
(2) พืน้ ที่ป่าถาวร
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ร่างตัวชี้วดั

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)

องค์ประกอบการ
ประเมิน
กพร.

กตน.

สกม.

สบก.

สกอ.

2.3 ร้อยละของจานวนข้อมูลที่นาเข้าระบบข้อมูลภูมิ Agenda Base
สารสนเทศ (Agenda สาคัญที่รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรี กาหนด)
4.1 การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ Innovation Base
การพัฒนานวัตกรรม

สจด.

สจช.

สปฟ.

สผส.

S

S

S

O

สวพ.

สสป.

สคร.

S

S

สรป.

O

สจป. 1-13 และ
10 สาขา

S

(การพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์)

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Innovation Base

(1) การลดพลังงาน (ไฟฟ้า/น้ามัน)

S

S

S

O

S

S

S

S

S

S

S

S

S

(2) การลดกระดาษ

O

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

(3) การประหยัดงบประมาณ

S

S

S

S

S

S

S

S

O

S

S

S

S

S

(4) โครงการความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงกลาโหม กรณีการสารวจ
ทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชน โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV
(5) การสารวจสต็อกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ
แบบ Contract Farming ด้วยระบบ e-Tree

O

O

5

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักสานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ร่างตัวชี้วัด

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)

องค์ประกอบการ
ประเมิน
กพร.

กตน.

(6) การให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการ
กระทาผิดวินัย

สกม.

สบก.

สกอ.

สจด.

สจช.

สปฟ.

สผส.

สคร.

สรป.

สจป. 1-13 และ 10
สาขา

O
O

(9) คลินิกป่าไม้

O

(10) การติดตามผลการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ
(11) การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์
(12) การจัดทาระบบการยื่นแบบคาขอบริการตรวจพิสูจน์ชนิดไม้
และคุณภาพไม้ระบบออนไลน์

(1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กิจกรรมป้องกันไฟป่า
และควบคุมหมอกควัน)

สสป.

O

(7) เพิ่มช่องทางในการบริการให้คาปรึกษาและการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ โดยจัดทา Fan Page กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
(8) การติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line

5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

สวพ.

O
O
O
Potential Base
O

O

S
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ร่างตัวชี้วัด
(2) โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตทีด่ ินและฐานข้อมูลป่าไม้ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ (กิจกรรมจัดทาแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง
ป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตทีด่ ินของ
รัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ ๑๘.๐๐ ล้านบาท และ
กิจกรรมจัดทาหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ๒๑.๐๐
ล้านบาท)
(3) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคเหนือ (กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้า เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
๔๐๑.๓๗๘๙ ล้านบาท และกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้า
ทั้งระบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง ๒๕.๓๒๒๕ ล้านบาท)
(4) โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์
(5) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรม
ปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พ.ร.บ. ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ถูกบุกรุก ๔๐.๐๐ ล้านบาท และ
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ๕๐.๐๐๖๐ ล้านบาท)
(6) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรม
โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ระยะที่ 2)
(7) โครงการสารวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดินให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(8) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้

องค์ประกอบการ
ประเมิน

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)
กพร.

กตน.

สกม.

สบก.

สกอ.

สจด.

O

O

สจช.

สปฟ.

สผส.

สวพ.

สสป.

สคร.

O

สรป.

สจป. 1-13 และ 10
สาขา

S

O

O

S

O

O

S

O

O

O

O

O
O

O

S

S
S

O

S
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักสานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ร่างตัวชี้วัด

องค์ประกอบการ
ประเมิน

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)
กพร.

กตน.

สกม.

สบก.

สกอ.

สจด.

(9) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ๘๗.๐๐ ล้านบาท และกิจกรรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ๖.๔๕๕ ล้านบาท)
(10) โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ

5.2 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ

Potential Base

O

S

S

S

S

S

สปฟ.

สผส.

O

O

O

S

O

O

S

S

S

S

สวพ.

S

สสป.

S

สคร.

S

สรป.

สจป. 1-13 และ 10
สาขา

สจช.

S

S
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักสานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

สานักจัดการป่าชุมชน
วิสัยทัศน์


เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

พันธกิจ


วางแผนเชิงยุทธศาสตร์และจัดการความรู้ด้านป่าชุมชน



ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน



ส่งเสริมและพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชมุ ชน ป่าในเมือง และวนเกษตร



ส่งเสริมองค์กรและเครือข่ายต่างๆ มีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้แบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑


ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่ออานวยประโยชน์อย่างยั่งยืน
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักสานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ตัวชี้วัดสานักจัดการป่าชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้

หน่วยงานรับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base)
1.1ความสาเร็จของการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

ฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่าย
ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
1.2 ความสาเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน
ฝ่ายพัฒนาการส่งเสริม
1.2.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
1.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
ฝ่ายศึกษาและส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
1.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ฝ่ายพัฒนาป่าในเมือง
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)
2.1 การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน (Joint KPls)
ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ
2.1.1 ดาเนินโครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชนร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
2.1.2 ดาเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ร่วมกับ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ชุมชนและภาคเอกชน
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)
3.1 ไม่มีตัวชีว้ ัดในองค์ประกอบนี้
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base)
4.1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1) ร้อยละของจานวนกระดาษที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560
2) การบูรณาการผลงานโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหมกรณีการสารวจ
ทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชน โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
4.3 ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอานวยการ
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอานวยการ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอานวยการ
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักสานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
5.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนงาน

ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

หมายเหตุ : สานัก/กอง/กลุม่ สามารถพิจารณากาหนดตัวชีว้ ัดได้ดังนี้
1. ตัวชี้วัดกรมป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ตัวชี้วัดตามอานาจหน้าที่ หรืองานตามทีไ่ ด้รับมอบหมายพิเศษ

ทั้งนี้ สานัก/กอง/กลุม่ ต้องมีตวั ชี้วดั ในองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 รวมกันไม่ต่ากว่า
5 ตัวชี้วดั
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

องค์ประกอบที่ 1 (ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจางานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6
บูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาค

ความเชื่อมโยง

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558
2559
2560

ตัวชี้วัด

นโยบายรัฐบาล ข้อ 9 การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและการสร้างความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

1.1 ความสาเร็จของการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับ
องค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

72 แห่ง

72 แห่ง

72 แห่ง

ก.ค.

ส.ค.

ค่าเป้าหมาย
2561

หมายเหตุ

72 แห่ง

การกาหนดค่าเป้าหมาย:
ต.ค.
เป้าหมายปี 61

คาอธิบาย:

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

72 แห่ง

ก.ย.
72 แห่ง

การประเมิน รอบที่ 1

การประเมิน รอบที่ 2

ดาเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้องค์กร
และเครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ 72 แห่ง

โครงการพัฒนาป่าไม้กับองค์กรและเครือข่าย
แบบบูรณาการได้รับการอนุมัติ 72 แห่ง

ความสาเร็จของการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการโดยพิจารณาจากจานวนโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ
ที่ได้รับอนุมัติ จานวน 72 แห่ง ได้มีขั้นตอนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและองค์กรเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
2. สารวจตรวจสอบพืน้ ที่จัดทาโครงการ
3. จัดทาโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่า ยแบบบูรณาการเสนออนุมัติ
4. ดาเนินงานตามนโครงการและติดตามรายงานผล
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

เงื่อนไข:
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :

ฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่าย ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

1.2 ความสาเร็จของการส่งเสริมและพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6
นโยบายรัฐบาล ข้อ 9 การรักษาความ
เครือข่ายป่าชุมชน
บูรณาการและส่งเสริมการ มั่นคง ของฐานทรัพยากรและการสร้าง
มีส่วนร่วมทุกภาค
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การกาหนดค่าเป้าหมาย:

ต.ค.
เป้าหมายปี 61

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560
2561
2
2
3
13
จังหวัด จังหวัด จังหวัด
จังหวัด

พ.ค.

13 จังหวัด

การประเมิน รอบที่ 1
ดาเนินการจัดประชุมเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้
ระดับอาเภอแลระดับจังหวัดครบถ้วน 13 จังหวัด

คาอธิบาย:

เงื่อนไข:
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ

ก.ย.
13 จังหวัด

การประเมิน รอบที่ 2
จัดทารายงานผลการประชุมฯ ครบถ้วน 13 จังหวัด

ความสาเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ คือ สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วมระดับอาเภอและระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ในระดับอาเภอและระดับจังหวัด
2. ดาเนินการจัดประชุมและคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ระดับอาเภอ
3 .ดาเนินการจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ระดับจังหวัด
4. จัดทารายงานผลการประชุมเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ทุก ระดับให้กรมป่าไม้ทราบ
ฝ่ายพัฒนาการส่งเสริม ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
14

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
บูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาค

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

นโยบายรัฐบาล ข้อ 9 การรักษาความ
มั่นคง ของฐานทรัพยากรและการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การกาหนดค่า
เป้าหมาย:

ต.ค.

2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560
-

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ค่าเป้าหมาย
2561
100

ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ

ก.ย.
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การประเมิน รอบที่ 1

การประเมิน รอบที่ 2

ดาเนินการตามแผนฯ ระหว่าง
ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561 ได้ครบถ้วน
ร้อยละ 100

ดาเนินการตามแผนฯ
ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 2561ได้ครบถ้วน
ร้อยละ 100

คาอธิบาย:

 เป็นการวัดผลการดาเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณ/ จานวนครั้ง ในการเผยแพร่
ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผนในรายเดือน

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด :

ฝ่ายพัฒนาการส่งเสริม ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม

15

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยง

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 และเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย

1.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

2558 2559 2560
ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5

ค่า
เป้าหมาย
2561
ระดับ
5

หมายเหตุ

การกาหนดค่าเป้าหมาย:
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เป้าหมายปี
61

คาอธิบาย:

การประเมิน รอบที่ 1

การประเมิน รอบที่ 2

ดาเนินการตามแผน ฯ ระหว่าง ต.ค. 60 –
มี.ค. 61 ได้ครบถ้วนร้อยละ100

ดาเนินการตามแผน ฯ ระหว่าง เม.ย. –
ก.ย. 61 ได้ครบถ้วนร้อยละ100

เงื่อนไข:

ระดับความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน เป็นการวัดผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทาแปลงสาธิต
โครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม จะมีผลต่อ เปอร์เซ็นต์การรอดตายของกล้าไม้

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :

ฝ่ายศึกษาและส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
กรมป่าไม้ ข้อ 3 ส่งเสริมธุรกิจ
ป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก
ป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชน
ในเมือง/ชุมชนชนบทเป็นพืน้ ที่
สีเขียว

ความเชื่อมโยง

ต.ค.

ค่าเป้าหมาย

2558 2559 2560
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

2561
ระดับ 5

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ ทส. 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)

การกาหนดค่าเป้าหมาย:

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

พ.ย.

1.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ

ก.ย.

เป้าหมายปี 61

คาอธิบาย:

เงื่อนไข:
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :

การประเมิน รอบที่ 1

การประเมิน รอบที่ 2

ดาเนินการตามแผน ฯ ระหว่าง ต.ค. 60 –
มี.ค. 61 ได้ครบถ้วนร้อยละ100

ดาเนินการตามแผน ฯ ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 61
ได้ครบถ้วนร้อยละ100

ระดับความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน เป็นการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ปา่ ไม้ในเมือง โดยการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/องค์กรที่มีความสนใจด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมในเขตชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านกล้าไม้ และคาแนะนา
ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนการดาเนินงานทางด้านการปลูก และการบารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก
การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้นาชุมชน และประชาชนในพืน้ ที่
ฝ่ายพัฒนาป่าในเมือง ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
หรือการบูรณาการ การดาเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)
เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน

ความเชื่อมโยง

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

ตัวชี้วัด

นโยบายรัฐบาล : ข้อ 9 การรักษาความ
2.1 การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหลาย
มั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล หน่วยงาน (Joint KPIs)
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง
2.1.1 ดาเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
ยั่งยืน ซึ่งในระยะเฉพาะหน้า
ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน)

การกาหนดค่าเป้าหมาย:

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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มิ.ย.

132
แห่ง

ก.ค.

132
แห่ง

ส.ค.

หมายเหตุ

130 แห่ง

ก.ย.

130 แห่ง

การประเมิน รอบที่ 1
ดาเนินการตามแผนฯ ได้รอ้ ยละ 30

คาอธิบาย:

พ.ค.

132
แห่ง

ค่าเป้าหมาย
2561

การประเมิน รอบที่ 2
ดาเนินการตามแผน ได้รอ้ ยละ 100 (มีป่าชุมชนได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล 13 แห่ง)

 เป้าหมายการดาเนินงาน คือ ป่าชุมชนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 130 แห่ง
 การดาเนินกิจกรรม คือ การประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

 ขั้นตอนการดาเนินงาน 1) จัดทาประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การรับสมัครประกวดป่าชุมชน 15% 2) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัล (โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการ) 15% 3) การดาเนินการและคัดเลือกตัดสินรางวัล (ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)) 70%

เงื่อนไข:
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด :

ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2559

2560

2561

บริษัท

3
บริษัท

7
บริษัท

5
บริษัท

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

2 บริษัท
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ค่าเป้าหมาย

2558
นโยบายรัฐบาล : ข้อ 9 การรักษาความ
2.2 การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง
มั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล
หลายหน่วยงาน (Joint KPIs)
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง
2.2.2 ดาเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชน
ยั่งยืน ซึ่งในระยะเฉพาะหน้า
ลดโลกร้อนร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมาชน) ชุมชนและ
ภาคเอกชน

การกาหนดค่าเป้าหมาย:

คาอธิบาย:

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

ส.ค.

หมายเหตุ

ก.ย.

5 บริษัท

การประเมิน รอบที่ 1

การประเมิน รอบที่ 2

2 บริษัท

5 บริษัท

 เป้าหมายการดาเนินงาน คือ จานวนภาคเอกชนที่แจ้งความประสงค์ส่งมอบการสนับสนุนการดาเนินงานให้แก่ชุมชน จานวน 5 บริษัท
 การดาเนินกิจกรรม คือ การจัดทาบันทึกความร่วมมือโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”
 ขั้นตอนการดาเนินงาน 1) ผู้ประสงค์แสดงความจานงให้การสนับสนุน โดยส่งแบบแสดงความจานงไปยังสานักงานเลขานุการจานวนภาคเอกชนที่แจ้งความ
ประสงค์ส่งมอบการสนับสนุนการดาเนินงานให้แก่ชุมชน 2) สานักงานเลขานุการโครงการเสนอบันทึกความร่วมมือตามความประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุน
3) จัดส่งบันทึกความร่วมมือให้ผู้แทนกรมป่าไม้ อบก. ผู้ให้การสนับสนุน และชุมชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ

เงื่อนไข:
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด :

ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ ที/่ ท้องถิน่ ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)
เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยง

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

ตัวชี้วัด

2558

2559

ค่าเป้าหมาย

2560

หมายเหตุ

2561
กรมป่าไม้ไม่มีตัวชีว้ ัด
ในองค์ประกอบนี้

การกาหนดค่าเป้าหมาย:
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เป้าหมายปี 61

การประเมิน รอบที่ 1

การประเมิน รอบที่ 2

คาอธิบาย:
เงื่อนไข:
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6
บูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาค

ความเชื่อมโยง
แผนการลดกระดาษของกรมป่าไม้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

ตัวชี้วัด
4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2558
-

2559
-

2560
-

ค่า
เป้าหมาย
2561
ร้อยละ 10

หมายเหตุ

1) ร้อยละของจานวนกระดาษที่ลดลงเมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ 2560

การกาหนดค่าเป้าหมาย:

คาอธิบาย:

การประเมิน รอบที่ 1

การประเมิน รอบที่ 2

ดาเนินกิจกรรม ร้อยละ 5

ดาเนินกิจกรรม ร้อยละ 10

 หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1600.9/ว 19822 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดการใช้กระดาษ และติดตามผลการใช้กระดาษของ
กรมป่าไม้ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และกรอบแนวทางตามตัวชีว้ ัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด

เงื่อนไข
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :

ส่วนอานวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยง

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์
แห่งชาติฉบับที่ 12 และเอกสาร
กรมป่าไม้ ข้อ 3 ส่งเสริม
ธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจ งบประมาณรายจ่าย
จากป่าปลูก และการส่งเสริม
ชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบท
เป็นพื้นที่สีเขียว

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) การบู ร ณาการผลงานโครงการความ
ร่วมมื อ ระหว่ า ง กรมป่ า ไม้ กระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันเทคโน
โลยีป้องกั นประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวง
กลาโหมกรณีการสารวจทรัพยากรป่าไม้ ในป่าชุมชน
โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV

ค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ

2561
1 บันทึก
ข้อตกลง

การกาหนดค่าเป้าหมาย:
เป้าหมายปี 61

ต.ค.

เป้าหมายปี 61

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
MOU
จานวน
1 ฉบับ

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

การประเมิน รอบที่ 1
ดาเนินการตามแผน ฯ ในเดือนมกราคม 2561
ได้ครบถ้วนร้อยละ100

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การประเมิน รอบที่ 2
-

คาอธิบาย:
เงื่อนไข
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด:

ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6
บูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาค

ความเชื่อมโยง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

ตัวชี้วัด
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

2558
99.99

2559
99.99

2560
97.88

ค่า
เป้าหมาย
2561
88

หมายเหตุ

การกาหนดค่าเป้าหมาย:

คาอธิบาย:

การประเมิน รอบที่ 1

การประเมิน รอบที่ 2

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ 43.11

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ 88

• การพิจารณาผลสาเร็ จของการเบิ กจ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่ ายลงทุน จะใช้ อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ ายลงทุ นของส่วนราชการ ทั้งที่เบิ กจ่ าย
ในส่วนกลางและส่วนภู มิภาคเป็นตั วชี้วัด ความสามารถในการเบิกจ่ ายเงิ นงบประมาณรายจ่ ายลงทุ นของส่วนราชการ ทั้ ง นี้ไม่รวมเงิ นงบประมาณที่ได้รับ
การจัด สรรเพิ่ มเติมระหว่ างปี งบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล การเบิกจ่ ายดังกล่าวจากระบบการบริห ารการเงินการคลั งภาครัฐแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ ( GFMIS)
• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการเทียบกับ วงเงิ นงบประ มาณรายจ่ายลงทุนที่
ส่วนราชการได้รั บ หากมีก ารโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่ ายลงทุ น หรือรายจ่ ายลงทุน ไปรายจ่ ายประจา) จะนายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ ยนแปลงแล้ว มาเป็น ฐานในการคานวณ
• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ ายที่รัฐ บาลจ่ ายเพื่ อจัดหาทรัพ ย์สิน ประเภททุน ทั้งที่ มีตั วตนและทรัพ ย์สิ นที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ ายที่รัฐ บาลอุด หนุน
หรือโอนให้ แก่บุ คคล องค์กร หรือรัฐวิส าหกิ จ โดยผู้รับไม่ต้ องจ่ายคืนให้รั ฐบาลและผู้รั บนาไปใช้จัดหาทรัพ ย์สิน ประเภททุ น เป็นต้น
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ภาพรวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ร้อยละ)

(ต.ค.-ธ.ค. 60)

(ม.ค.-มี.ค. 61)

(เม.ย.-มิ.ย. 61)

(ก.ค.-ก.ย. 61)

88

21.11

22 (43.11)

22 (65.11)

22.89 (88)

การประเมิน
รอบที่ 1

เงื่อนไข

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด :

การประเมิน
รอบที่ 2

1. กาหนด ร้อยละ 88 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
2. การคานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สว่ นราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ กรณีสว่ นราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน ตาม พ.ร.บ.จะใช้วงเงินงบประมาณที่สานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐาน
ในการคานวณ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอานวยการ
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6
บูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาค

ความเชื่อมโยง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

ตัวชี้วัด
4.3 ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

2558
97.94

2559
97.52

2560
97.56

ค่า
เป้าหมาย
2561
96

หมายเหตุ

การกาหนดค่าเป้าหมาย:

คาอธิบาย:

การประเมิน รอบที่ 1

การประเมิน รอบที่ 2

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ร้อยละ 52.29

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ร้อยละ 96

• การพิจารณาผลสาเร็ จของการเบิ กจ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่ ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้ อัตราการเบิ กจ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วน
ราชการ ทั้งที่ เบิก จ่ ายในส่วนกลางและส่ วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วั ดความสามารถในการเบิก จ่ ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่ร วมเงินงบประมาณ ที่ได้รับการ
จัดสรรเพิ่ มเติ มระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้ อมูลการเบิ กจ่ายดั งกล่าวจากระบบการบริห ารการเงินการคลัง ภาครัฐ แบบอิ เล็ก ทรอนิกส์ (GFMIS)
• การให้ คะแนนจะพิ จารณาตามความสามารถในการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ ายภาพรวมของส่วนราชการเที ยบกั บวงเงิ นงบประมาณรายจ่ าย
ภาพรวมที่ส่ว นราชการได้รั บ ตั้ง แต่ เดือนตุล าคม 2559 ถึงเดือนกั นยายน 2560 หากมีก ารโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจา
ไปรายจ่ ายลงทุ น หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ ายประจา) จะนายอดงบประมาณหลั งโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว มาเป็นฐานในการคานวณ
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยง

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

ตัวชี้วัด
2558

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม

2560

ภาพรวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ร้อยละ)

(ต.ค.-ธ.ค. 60)

(ม.ค.-มี.ค. 61)

(เม.ย.-มิ.ย. 61)

(ก.ค.-ก.ย. 61)

96

30.29

22 (52.29)

22 (74.29)

21.71 (96)

การประเมิน
รอบที่ 1

เงื่อนไข

2559

ค่า
เป้าหมาย
2561

หมายเหตุ

การประเมิน
รอบที่ 2

1. กาหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

2. การคานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณ
ไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการคานวณ
3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด :

ส่วนอานวยการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
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องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

นโยบายรัฐบาล : ข้อ 9 การรักษาความมั่นคง 5.1 ระดับความสาเร็จของการ
ของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่าง ดาเนินการตามแผนงานการส่งเสริม
การอนุรั กษ์ กับ การใช้ ประโยชน์ อย่ างยั่งยื น การจัดการป่าชุมชน
ซึ่งในระยะเฉพาะหน้า
(ข้อ 9.1) ให้เร่งปกป้อง ฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้ความสาคัญ
ในการขยายป่าชุมชน ส่วนในระยะต่อไป
(ข้อ 9.3) ให้กาหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560
200
200
200

ค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ

2561
4,000

การกาหนดค่าเป้าหมาย:
เป้าหมายปี 61

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

จัดตั้งป่าชุมชน

50

200

400

700

950

1,200

1,600

2,100

2,500

3,000

3,500

4,000

งบเงินอุดหนุน

-

-

10

30

45

60

70

75

80

85

90

100

การเบิกจ่าย

1.00

4.00

8.70

16.10

22.15

28.2

36.90

47.25

55.60

65.95

76.30

87.00

การประเมิน รอบที่ 1

การประเมิน รอบที่ 2

- ดาเนินการจัดตั้งป่าชุมชน จานวน 1,200 หมู่บ้าน
- ดาเนินการบริหารจัดการพืน้ ที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ
จานวน 60 หมู่บ้าน
- เบิกจ่ายงบประมาณ 28.20 ล้านบาท

- ดาเนินการจัดตั้งป่าชุมชน จานวน 4,000 หมู่บ้าน
- ดาเนินการบริหารจัดการพืน้ ที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ
จานวน 100 หมู่บ้าน
- เบิกจ่ายงบประมาณ 87.00 ล้านบ้าน
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
คาอธิบาย:

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

ค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ

2561

 เป้าหมายการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 4,000หมู่บา้ น
 ดาเนินกิจกรรมตามแผน คือ การจัดตั้งป่าชุมชนตามแนวทางกรมป่าไม้
 การอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน คือ อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติโครงการป่าชุมชนที่ไม่เคยได้รับการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามแนวทางกรมป่าไม้มาก่อน
 สถานภาพคงอยู่ หมายถึง ป่าชุมชนที่สารวจสถานภาพป่าชุมชนแล้วอยู่ในกลุ่มพัฒนาดีมาก กลุ่มพัฒนาปานกลาง และกลุ่มที่ควรปรับปรุง
 การสารวจสถานภาพป่าชุมชน หมายถึง การสารวจข้อมูลป่าชุมชนทั่วประเทศตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มป่าชุมชนที่กรมป่าไม้กาหนด โดยสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 23 สานัก ซึ่งมีผลการแบ่งกลุ่ม ดังนี้
1) ป่าชุมชนพัฒนาดีมาก
2) ป่าชุมชนพัฒนาปานกลาง
3) ป่าชุมชนควรปรับปรุง
4) ป่าขุมชนที่ควรยกเลิก

เงื่อนไข:
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด:

ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สานักจัดการป่าชุมชน
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