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การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม

การประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง)
กรมปาไม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กรมปาไม
วิสัยทัศน
 บริห ารจั ด การพื้ น ที่ ป าไมอย างมี ส วนรว ม และมุ งสูเป าหมายปาเศรษฐกิ จรอยละ 15 ของพื้ น ที่
ประเทศ ภายในป พ.ศ. 2569
พันธกิจ
 ปองกัน และรักษาพื้นที่ปาไมใหคงอยู
 บริหารจัดการที่ดินปาไมอยางเปนระบบและเปนธรรม
 เพิ่มและฟนฟูพื้นที่ปาไมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
 บริหารจัดการทรัพยากรปาไมโดยการมีสวนรวม
 วิจัยและพัฒนาการปาไม เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
 เสริมสรางขีดความสามารถเชิงรุกขององคกร ระบบ กลไก และขอมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
 ปองกันรักษาพื้นที่ปาที่เหลือใหคงอยูและยั่งยืน
 ฟนฟูปาเสื่อมโทรมอยางมีประสิทธิภาพ
 สงเสริมธุรกิจปาไมและปาเศรษฐกิจจากปาปลูก และการสงเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเปน
พื้นที่สีเขียว
 แกไขปญหาราษฎรในพื้นที่ปาไมอยางเปนระบบและเปนธรรม
 สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม
 บูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน
 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองคกร
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ตัวชี้วัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปตัวชี้วัดของกรมปาไม
หนวยงานรับผิดชอบ
องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base)
1.1 ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมของประเทศ
1.1.1 จํานวนพื้นที่ปาไม – สํารวจจากภาพถายดาวเทียม
1.1.2 พื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได (เขาครอบครอง) : 6,000 ไร

- สวนจัดการที่ดินปาไม
- สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา

1.2 ความสําเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานขอมูล - สวนจัดการที่ดินปาไม
ปาไม (One Map) : 666 ระวาง
องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรือ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ หรือการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันหลายหนวยงาน (Agenda Base)
2.1 ระดับความสําเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการปาไมเพื่อ
ความยั่งยืน
(1) สวนสงเสริมการปลูกปา
(1) โครงการครูปาไมดานการฟนฟูปา : 18 โรงเรียน
(2) การจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล:5,942 ไร (2) สวนจัดการที่ดินปาไม
(3) โครงการสงเสริมผลิตกลาไมพันธุดีสําหรับชุมชน (เรือนเพาะ (3) สวนสงเสริมการปลูกปา
ชํ า ชุ ม ชน/ตํ า บล) : จั ด ตั้ ง เรื อ นเพาะชํ า ชุ ม ชน/ตํ า บล ต น แบบ
จํานวน 50 ชุมชน
องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด (Area Base)
ไมมีตัวชี้วัดในองคประกอบนี้
องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ(Innovation Base)
ไมมีตัวชี้วัดในองคประกอบนี้
องคประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดําเนินการของสวนราชการตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Potential Base)
ไมมีตัวชี้วัดในองคประกอบนี้
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หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รางตัวชี้วัด

องคประกอบ
การประเมิน

1.1 ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมของประเทศ
1.1.1 จํานวนพื้นที่ปาไม (สํารวจจากภาพถายดาวเทียม)

Functional Base

1.1.2 จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได (เขาครอบครอง)

Functional Base

1.2 ความสําเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานขอมูลปาไม
(One Map)
2.1 ระดับความสําเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการปาไมเพื่อความยั่งยืน

Functional Base

KPI หนวยงาน (O/S Matrix) (O : Owner S : Supporter)
สวนจัดการ สวนจัดการ สวนปองกันรักษาปา สวนสงเสริม สวนโครงการพระราชดําริ ศูนยปาไมลําปาง ศูนยปาไมอุตรดิตถ
ที่ดินปาไม ปาชุมชน และควบคุมไฟปา การปลูกปา
และกิจการพิเศษ

O

O

O

O

O
O

O

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Agenda Base

(1) โครงการครูปาไมดานการฟนฟูปา

Agenda Base

(2) การจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

Agenda Base

(3) โครงการสงเสริมผลิตกลาไมพันธุดีสําหรับชุมชน (เรือนเพาะชําชุมชน/
ตําบล)

Agenda Base

O
O
O
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม
องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือการบูรณาการรวมกันหลายหนวยงาน (Function Base)
เปาหมาย/
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ปองกันรักษาพื้นที่ปา
ที่เหลือใหคงอยูและยั่งยืน
2. ฟนฟูปาเสื่อมโทรม
อยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมธุรกิจปาไม
และปาเศรษฐกิจจากปา
ปลูก และการสงเสริม
ชุมชนในเมือง/ชุมชน
ชนบทเปนพื้นที่สีเขียว
คําอธิบาย

ความเชื่อมโยง
 แผนฯ 12

2559

ขอมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2560

2561

8,279,926.99 ไร

8,280,321.3 ไร

8,231,967.85 ไร

ตัวชี้วัด
1.1 ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมของประเทศ
1.1.1 จํานวนพื้นที่ปาไม-สํารวจจากภาพถายดาวเทียม

หมายเหตุ

 พิจารณาจากพื้นที่ปาไมของประเทศในความรับผิดชอบของกรมปาไม, กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
 นิยามพื้นที่ปาไมที่ใชสําหรับการแปลตีความภาพถายดาวเทียม เพื่อจัดทําขอมูลสภาพพื้นที่ปาไม หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณทีส่ ามารถจําแนกไดวาเปนไมยืนตนปก
คลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินที่มีอยูต ามธรรมชาติที่ปรากฏลอมรอบดวยพื้นที่ที่จําแนกไดวาเปนพื้นที่ปาไม โดยไม
รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นทีท่ ี่มีตนไม แตประเมินไดวาผลผลิตหลักของการดําเนินการไมใชเนื้อไม ไดแก พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม
 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลสภาพพื้นที่ปาไมและพื้นที่ไมใชปาไม โดยใชการแปลตีความภาพถายดาวเทียมดวยสายตารวมกับเทคนิคและวิธีการทางดานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โดยมีการเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเปนภาพรวมของประเทศเมื่อดําเนินแลวเสร็จ ซึง่ มีการนําไปใชประโยชนในการ
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เปาหมาย/
ประเด็นยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด
2559

ขอมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2560

หมายเหตุ
2561

เปรียบเทียบพื้นที่ ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ปาไม
 ขอมูลสําหรับการประเมินผล โดยกรมปาไมจะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562
 เปาหมายแผนฯ 12 คือ สัดสวนพื้นที่ปาไมเปนรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบงเปนพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษรอยละ 25 และพื้นที่ปาเศรษฐกิจ รอยละ 15 พื้นที่ปาชายเลน
เพิ่มจาก 1.53 ลานไร เปน 1.58 ลานไร พื้นที่ปลูกและฟนฟูปาตนน้ําเพิ่มขึ้น
เกณฑการประเมิน

เงื่อนไข

เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

8,231,967.85 ไร

8,264,072.05 ไร

8,280,321.30 ไร

 ใหนําผลการดําเนินงาน ป พ.ศ.2561 (ออกผลในเดือน มี.ค. 62) มาใชในการประเมิน ของป 2562
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การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม

เปาหมาย/
ประเด็นยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด
2559
-

ขอมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2560
3,000 ไร

หมายเหตุ
2561
4,200 ไร

1. ปองกันรักษาพื้นที่ปา
1.1 ความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมของประเทศ
 แผนฯ 12
ที่เหลือใหคงอยูและยั่งยืน
1.1.2 พื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได (เขาครอบครอง)
2. ฟนฟูปาเสื่อมโทรม
อยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมธุรกิจปาไม
และปาเศรษฐกิจจากปา
ปลูก และการสงเสริม
ชุมชนในเมือง/ชุมชน
ชนบทเปนพื้นที่สีเขียว
คําอธิบาย
 พิจารณาจากผลการดําเนินงานของจํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนและเขาครอบครอง (ไร)
 จํานวนพืน้ ที่ปาไมที่ทวงคืนได – เขาครอบครอง หมายถึง จํานวนพืน้ ที่ปาไมที่หนวยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจาหนาทีผ่ ูตรวจยึด ไดแสดงการเขาครอบครองพื้นที่โดยการ
ดําเนินการตาม มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปา สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ที่ดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรา 25 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติ และรัฐมนตรีไดแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปา
สงวนแหงชาติ นั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) สั่งใหผูหนึ่งผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทําใด ๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการ
กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(2) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแกไขหรือทําประการอื่นใดแกสิ่งที่เปนอันตราย หรือสิ่งที่ทําใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติ
ภายในเวลาที่กําหนดให
(3) ยึด ทําลาย รื้อถอน แกไขหรือทําประการอื่น เมื่อผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม (2) ไมปรากฏตัวผูกระทําผิดหรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ
ถาพนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวและไดเสียคาใชจายเพื่อการนั้น ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออกคาใชจายนั้นทั้งหมด หรือให
พนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสินทีย่ ดึ ไวไดออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรเพื่อชดใชคาใชจายนั้น และใหนําความในมาตรา 1327 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแกเงินที่ไดจากการขายทรัพยสินนั้นโดยอนุโลม
(4) ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกปา สงวนแหงชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
 โดยมีเปาหมายดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําปางและอุตรดิตถ จํานวน 6,000 ไร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม

เปาหมาย/
ประเด็นยุทธศาสตร
เกณฑการประเมิน

เงื่อนไข

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด
2559

ขอมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2560

หมายเหตุ
2561

เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

6,000 ไร

6,300 ไร

6,600 ไร

 วัดผลการดําเนินงานรวม 2 ศูนยปา ไม ไดแก ลําปางและอุตรดิตถ
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การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม

เปาหมาย/
ประเด็นยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยง

1. ปองกันรักษาพื้นที่ปาที่  แผนฯ 12
เหลือใหคงอยูและยั่งยืน
4. แกไขปญหาราษฎรใน
พื้นที่ปาไมอยางเปนระบบ
และเปนธรรม
5. บูรณาการและสงเสริม
การมีสวนรวมทุกภาคสวน
คําอธิบาย

1.2 ความสําเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดิน
และฐานขอมูลปาไม (One Map)
(กิจกรรมจัดทําแผนที่แนบทายกฏกระทรวง
ปาสงวนแหงชาติภายหลังจากการปรับปรุง
แผนทีแ่ นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
ในมาตราสวน 1 : 4000)

หมายเหตุ

 การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตามการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) เพื่อเตรียม
กําหนดเปนกฎหมาย เปนการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตาม พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้
 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดปาอื่นใดเปนปาสงวนแหงชาติเพื่อรักษาสภาพปาไม ของปาหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ใหกระทําไดโดยออก
กฎกระทรวงซึ่งตองมีแผนที่แสดงแนวเขตปาที่กําหนดเปนปาสงวนแหงชาตินั้น แนบทายกฎกระทรวงดวย”
 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติปาใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิกถอนบางสวนใหมีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลีย่ นแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย”
 พิจารณาความสําเร็จการตรวจสอบแนวเขตปาสงวนแหงชาติและพืน้ ที่ในความรับผิดชอบของกรมปาไมตามกฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราสวน 1 : 4000 (One Map) เพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและ
ไดรับการจัดเก็บในระบบภูมสิ ารสนเทศ โดยดําเนินการในพื้นที่แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ระยะทาง 8,230 กิโลเมตร รวม 666 ระวาง และการยกรางกฎกระทรวง
ปาสงวนแหงชาติพรอมแผนที่แนบทาย

เกณฑการประเมิน

เงื่อนไข

ตัวชี้วัด

ขอมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2559
2560
2561
1,069
ระวาง

เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

533 ระวาง

599 ระวาง

666 ระวาง

-
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การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Base)
เปาหมาย/
ประเด็นยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด Agenda ที่รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีกําหนด

คําอธิบาย

ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสําเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการปาไม
เพื่อความยั่งยืน
(1) โครงการครูปาไมดานการฟนฟูปา

ขอมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2559
2560
2561
2 โรงเรียน 17 โรงเรียน

หมายเหตุ

 การปฏิรปู การบริหารจัดการปาไมเพื่อความยั่งยืน หมายถึง การจัดการปาไมเพื่อการอนุรักษ การจัดการปาไมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการจัดการปาไมเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกอบดวยผลผลิต ดังนี้
(1) โครงการครูปาไมดานการฟนฟูปา
- ครูปาไมดานการฟนฟูปา เปนกิจกรรมการประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจและปลุกจิตสํานึกเยาวชนดานการฟนฟูปาและการอนุรักษทรัพยากรปาไม
โดยมีเปาหมายจํานวนโรงเรียนจํานวน 18 โรงเรียน ในปงบประมาณ พ.ศ.2562

เกณฑการประเมิน

เงื่อนไข

เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

13 โรงเรียน

15 โรงเรียน

18 โรงเรียน

โรงเรียนเปาหมาย ไดแก โรงเรียนระดับประถมศึกษาทีต่ ั้งอยูในพื้นที่ที่เคยเกิดเขาหัวโลน ภัยพิบัติ ดินถลมและน้ําปาไหลหลากอยางรุนแรง และอยูในเขตพื้นที่ที่มีโอกาส
เกิดภัยพิบตั ิดินถลมและน้ําปาไหลหลากสูง
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การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม

เปาหมาย/
ประเด็นยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด Agenda ที่รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีกําหนด

คําอธิบาย

ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสําเร็จในการปฏิรปู การบริหารจัดการปาไม
เพื่อความยั่งยืน
(2) การจัดหาที่ดินทํากินใหชมุ ชนตามนโยบายรัฐบาล
(กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนใน
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติและการบริการดานการอนุญาต)

ขอมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2559
2560
2561
4,625.77 ไร 706.84 ไร

หมายเหตุ

 การจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
- รัฐบาลมีนโยบายสําคัญในการจัดการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา โดยไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินทํากินใหแกชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหสิทธิอยูอาศัยทํากินแตไมใหกรรมสิทธิ์รายบุคคล
รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสงเสริมการดํารงชีพเพื่อใหราษฎรพึ่งตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยการ
ดําเนินงานจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ หมายถึง ปาสงวนแหงชาติที่ไดรับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ ินทํากินใหชุมชน ซึ่งเปนเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยทําการสํารวจ ตรวจสอบขอบเขตและขอมูลแปลงทีด่ ินของราษฎร ทบทวนขอมูลใหถกู ตอง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในบริเวณ
พื้นที่ดําเนินการ เพื่อใหไดขอมูลนําไปสูการจัดทีด่ ินตามนโยบายของรัฐบาล
- วัดจากจํานวนพื้นที่ (ไร) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ
- การจัดหาทีด่ ินทํากินใหชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่ สงพื้นที่เปาหมายที่มีความพรอมที่จะดําเนินการจัดหาที่ดินใหชุมชน
2. กรมปาไมจัดทําขอมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา
3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณากําหนดเปนพื้นที่เปาหมายที่จะดําเนินการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจงผลการกําหนดเปนพื้นที่เปาหมายให คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการ และขอมูลผูครอบครองที่ดินเดิม(ถามี)
5. คทช. จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบพื้นที่ดําเนินการ
6. คทช. จังหวัด แจงผลการพิจารณาใหคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ
 โดยมีเปาหมายดําเนินการจัดการที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในเขตปาสงวนแหงชาติ ทองที่จังหวัดลําปางและจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 5,492 ไร ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

11

การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม

เปาหมาย/
ประเด็นยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยง

ขอมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2559
2560
2561

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมิน

เงื่อนไข

เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

4,159 ไร

5,050 ไร

5,942 ไร

หมายเหตุ

-
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การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม

เปาหมาย/
ประเด็นยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด Agenda ที่รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีกําหนด

คําอธิบาย

ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสําเร็จในการปฏิรปู การบริหารจัดการปาไม
เพื่อความยั่งยืน
(3) โครงการสงเสริมผลิตกลาไมพันธุดีสําหรับชุมชน
(เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล)
(กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)

ขอมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2559
2560
2561
-

หมายเหตุ

 โครงการสงเสริมผลิตกลาไมพันธุดีสําหรับชุมชน (เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล)
- การจัดทําโครงการสงเสริมผลิตกลาไมพันธุดสี ําหรับชุมชน (เรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล) เปนขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ตองการใหชุมชนมีสว นรวม ในการดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อเปนการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมมีคาทีค่ ณะรัฐมนตรีไดประชุม
ปรึกษาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ลงมติวา
1) เห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเสนอ และใหสาํ นักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของใหถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดแนวทางในการสงเสริมการปลูกไมมีคา ในพื้นที่ตาง ๆ ที่มีความ
พรอมและมีศักยภาพใหเพิ่มมากยิง่ ขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ปาไมในภาพรวมของประเทศและเปนการเพิ่มรายไดของประชาชน ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงการปลูก
ปาในพื้นที่เขาหัวโลนและพื้นที่ปาเสื่อมโทรมดวย โดยใหพิจารณากําหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑใหถูกตองและเหมาะสมดวย
- สนับสนุนหรือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธุไมมีคาทางเศรษฐกิจสายพันธุดีใหกับชุมชนที่มีศักยภาพและมีความตองการที่จะ
ดําเนินการเพาะชํากลาไมดวยตนเอง เพื่อเปนการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมมีคา โดยดําเนินการ ดังนี้
1. สํารวจชุมชนที่มีความพรอม ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการเพาะชํากลาไมใหกับชุมชนที่เขารวมโครงการ
2. คัดเลือกหรือสรางไมมีคาสายพันธุด ีที่เหมาะสมดวยการปรับปรุงพันธุ และจัดหาเมล็ดไมมีคา สายพันธุด ีแตละชนิดที่มีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถเจริญเติบโตและ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จากสํานักวิจัยและพัฒนาปาไมใหการสนับสนุน/จําหนายใหชุมชนที่สนใจในราคาทุน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจในการปลูกวา
ตนไมที่ปลูกเปนสายพันธุที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธุไมทสี่ นับสนุนนี้จะตองสามารถตรวจสอบยอนกลับไดวา ไดมาจากตนพันธุใด
3. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งเรือนเพาะชําชุมชน/ตําบล ตนแบบ และสงเสริมการขยายพันธุ โดยการเพาะเมล็ด การปกชํา หรืออื่น ๆ ใหกับชุมชน โดยการเปนที่
ปรึกษาใหความรูในการขยายพันธุไมแตละชนิด
 โดยมีเปาหมายดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําปางและจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 50 ชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม

เปาหมาย/
ประเด็นยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยง

ขอมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2559
2560
2561

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมิน
เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)
35 ชุมชน
เงื่อนไข

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)
43 ชุมชน

หมายเหตุ

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)
50 ชุมชน

-
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