
การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย



การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) ความส าเร็จการแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ระหวา่งคนกับสัตวป่์า
2) ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)
3) การปรับปรงุพัฒนากฎหมายและอนุบัญญัติ

20
25
25

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

4)    ผลการพัฒนาศักยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
4.1) การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิัล : ระบบบรกิารประชาชนส าหรับงานอนุญาตดา้นสัตวป่์า (การขออนุญาตถา่ยท าภาพยนตร์

ในเขตรักษาพันธุส์ัตวป่์าและเขตหา้มลา่สัตวป่์า)
4.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

30
(15)

(15)

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580
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แผนฯ 12 
(ปี 60-64)

แผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าติ

• แผน
แมบ่ทดา้น
พืน้ทีแ่ละ
เมอืงน่าอยู่
อจัฉรยิะ (6)

• แผน
แมบ่ทดา้น
การเตบิโต
อยา่งย่ังยนื

(18)

• แผนแมบ่ท
ดา้นการ

บรหิารจัดการ
น ้า

ทัง้ระบบ (19)

ยทุธศาสตร ์4
การเตบิโตทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม

เพือ่การพฒันาอยา่ง
ยั่งยนื

นโยบายรฐับาล

11. การ
จัดเตรยีม
มาตรการ
รองรับ
ภัยแลง้
และ

อทุกภัย
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5.   การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขันของไทย (ภาคอตุสาหกรรม :จัดการของเสยีอตุสาหกรรม
และขยะแบบคลัสเตอร/์ภาคการทอ่งเทีย่ว:อนุรักษ์ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม)
6.   การพัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและกระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค (พัฒนาอยา่งเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิ
พืน้ทีส่เีขยีว อนุรักษ์และจัดการผลกระทบทีม่ตีอ่ทรัพยากร)
10. การฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษาสิง่แวดลอ้มเพือ่สรา้งการเตบิโตอยา่งยั่งยนื (ปกป้องทรัพยากรป่า
ไม-้สตัวป่์า/ปรับปรงุระบบทีด่นิท ากนิ/สรา้งความมั่นคงทรัพยากรแร-่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง/จัดการน ้า/
แกปั้ญหาก๊าซเรอืนกระจก/จัดการขยะ)

ยทุธศาสตร ์9
การพฒันาภาค 
เมอืง และ
พืน้ที่

เศรษฐกจิ

แผนการปฏริปูประเทศ

• ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม

• เพิม่และพฒันาพืน้ทีป่่าไมใ้หไ้ด ้
ตามเป้าหมาย

การสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
บนสงัคมเศรษฐกจิสเีขยีว (ดา้น

ทรัพยากรทางบก/
ดา้นทรัพยากรธรณ/ีดา้นความ
หลากหลายทางชวีภาพ) 

การบรหิารจัดการน ้า
ทัง้ระบบ

(ดา้นทรัพยากรน ้า)

การสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
บนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล 
(ดา้นทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง)

การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
บนสงัคมทีเ่ป็นมติร
ตอ่สภาพภมูอิากาศ

การจัดการมลพษิทีม่ผีลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้มและสารเคมใีนภาคเกษตรทัง้
ระบบ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
คา่มาตรฐานสากล (ดา้นสิง่แวดลอ้ม)

การยกระดบักระบวนทศันด์า้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่
ก าหนดอนาคตประเทศ (ดา้นระบบการ
บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม)

1 2 3 654

• สดัสว่นพืน้ทีป่่าไม ้

ของประเทศ

• จดุ Hotspot ทีเ่กดิ

จากไฟป่าในพืน้ทีป่่า

ลดลง

• ขยะทะเลไดรั้บการ

จัดการและแกไ้ข

• พืน้ทีคุ่ม้ครองทาง

ทะเลเพิม่ขึน้

• ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซ

เรอืนกระจกลดลง

• ประชาชนและ

เครอืขา่ยมคีวาม

พรอ้มรับธรณีพบิตัภิัย

• ส ารวจ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู

และพัฒนาแหลง่น ้า

• ระบบกระจายน ้า

• การจัดท ามาตรฐาน

ระบบประปาบาดาล

• ฝุ่ นละออง pm 2.5

• ขยะมลูฝอยไดรั้บการ

จัดการอยา่งถกูตอ้ง

• คณภาพน ้าในแหลง่

น ้าผวิดนิ

• การเพิม่ประสทิธภิาพระบบ

การบรหิารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

• เมอืงทีไ่ดรั้บการจัดการ

สิง่แวดลอ้มย่ังยนื

ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื



1. ความส าเร็จของการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัสตัวป่์า

3

ค าอธบิาย

1. ปัจจบุนัเกดิปัญหาความขดัแยง้คนกบัสตัวป่์าในหลายพืน้ที ่ซึง่เกดิจากสดัสว่นของจ านวน สตัวป่์าและพืน้ทีอ่าศยัไมเ่หมาะสม เชน่ กรณีของชา้ง ลงิ และ กระทงิ เป็นตน้
ท าใหม้กีารใชพ้ืน้ทีร่ะหวา่งคนและสตัวป่์าซอ้นทบักนัในบางชว่งเวลา มผีลกระทบท าใหเ้กดิความเสยีหายแกท่รัพยส์นิ และพชืเกษตร เชน่ ในพืน้ทีก่ลุม่ป่ารอยตอ่ 5 จังหวัดและกลุม่
ป่าแกง่กระจาน ทีม่ปัีญหาเกีย่วกับชา้งป่า กลุม่ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ทีก่ าลังเกดิปัญหาเกีย่วกับกระทงิ รวมทัง้ปัญหาเกีย่วกับลงิในหลายพื้นทีท่ั่วประเทศ ทัง้หมดนี้น าไปสูก่าร
สญูเสยีชวีติของคนและสตัวป่์าอยา่งตอ่เนือ่ง ดงันัน้จงึควรเร่งหาแนวทางแกไ้ขปัญหา เพือ่ลดผลกระทบตา่งๆโดยเร็วทีส่ดุ อกีทัง้การพัฒนาการจัดการสตัวป่์าไปสูด่ลุยภาพของการ
พัฒนาระบบนเิวศ สงัคม และเศรษฐกจิ

2. “พืน้ทีต่น้แบบทีป่ระสบความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้คนกบัสตัวป่์า” หมายถงึ พืน้ทีท่ีม่ปัีญหาความขดัแยง้คนกบัสตัวป่์า และไดรั้บการแกไ้ขปัญหา ใหท้ัง้ราษฎร
และสตัวป่์าสามารถอยูอ่าศยัร่วมกนัได ้สามารถใชพ้ืน้ทีห่ากนิร่วมกนัไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล โดยมมีาตรการรองรับอยา่งเป็นธรรม โดยมอีงคป์ระกอบ ดงันี้

1) มแีผนแมบ่ท หรอืแผนการจัดการปัญหาความขดัแยง้คนกับสตัวป่์า ซึง่ประชาชนในพืน้ที่ เป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วมในการจัดท า และยอมรับแนวทางปฏบิตัติามแผน
2) มกีารแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยมกีารจัดหางบประมาณรองรับการแกไ้ขปัญหา
3) มชีดุเฝ้าระวงัผลกัดนัชา้งป่า กระทงิ หรอืหน่วยเคลือ่นทีเ่ร็วในการแกไ้ขปัญหาลงิ รับผดิชอบดแูลในพืน้ทีท่ีม่ปัีญหา 
4) เมือ่ปฏบิตัติามแผนแลว้ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคมในทางลบลดลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ10 วดัจากสถติคิวามเสยีหายตอ่พืน้ทีเ่กษตรกรรมและทรัพยส์นิของประชาชน

ลดลงจากปีกอ่นหนา้
5) สถติสิตัวป่์าถกูท ารา้ย หรอืไดรั้บอนัตรายจนบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติเมือ่ออกไปนอกพืน้ทีล่ดลง

น า้หนกั
20

เป้าหมายการด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มพีืน้ทีต่น้แบบทีป่ระสบความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้คนกับสตัวป่์า
(ลงิ)จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 แหง่
เป้าหมายการด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มพีืน้ทีต่น้แบบทีป่ระสบความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้คนกับสตัวป่์า
(ลงิ กระทงิ )จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 2 แหง่ (สะสม)
เป้าหมายการด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มพีืน้ทีต่น้แบบทีป่ระสบความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้คนกับสตัวป่์า 
(ลงิ กระทงิ ชา้ง) จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 แหง่ (สะสม)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

1. ลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกับสตัวป่์า
2. ราษฎรและสตัวป่์าสามารถอยู่อาศยัร่วมกนัได ้สามารถใชพ้ืน้ทีห่ากนิร่วมกนัไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผลโดยมมีาตรการรองรับอยา่งเป็นธรรม
3. เกดิระบบจัดการปัญหาเพือ่การอยูร่่วมกนัอย่างสมดลุระหวา่งคนและชา้งทีส่ามารถขยาย
ผลความส าเร็จอยา่งตอ่เนื่องได ้
4. เกดิแนวทางพัฒนาเพือ่การอยูร่่วมกนัอยา่งสมดลุระหวา่งคนและชา้ง อยา่งย่ังยนื

เงือ่นไข

- พืน้ทีใ่นการจัดเก็บสถติคิวามเสยีหาย ของกระทงิ คอื พืน้ทีต่น้แบบทีก่ าหนดใน ปยป. 
ไดแ้ก ่เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาแผงมา้

- พืน้ทีใ่นการจัดเก็บสถติคิวามเสยีหาย ของชา้งป่า คอืพืน้ทีต่น้แบบ ทีก่ าหนดใน ปยป. 
ไดแ้ก ่อทุยานแหง่ชาตกิยุบรุี

ตัวชีว้ัดตอ่เนือ่ง
ตัวชีว้ัดแผนปฏริปูฯ

ตวัชีว้ดักรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สถติจ านวนคร ัง้ทีส่ตัวป่์าสรา้งความเสยีหาย 2562 2563
% 

การเปลีย่นแปลง

สถติเิกีย่วกบักระทงิป่า

- ท าลายพชืผลทางการเกษตร 17 7 ลดลง 58.82%

- ท ารา้ยผูค้นไดรั้บบาดเจ็บ - 1 เพิม่ขึน้ 100%

รวมจ านวนคร ัง้ทีส่รา้งความเสยีหาย (คร ัง้) 17 8 ลดลง 52.94%

สถติเิกีย่วกบัชา้งป่า

- กลุม่ป่าตะวนัออก   (ป่ารอยตอ่ 5 จังหวดั) 189 152 ลดลง 19.58%

- กลุม่ป่าแกง่กระจาน 68 74 เพิม่ขึน้ 8.82 %

- กลุม่ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 416 181 ลดลง 56.49%

- กลุม่ป่าตะวนัตก 29 63 เพิม่ขึน้ 117.24%

- กลุม่ป่าภเูขยีวน าหนาว 24 90 เพิม่ขึน้ 275%

- กลุม่ป่าพนมดงรัก – ผาแตม้ 2 18 เพิม่ขึน้800%

- กลุม่ป่าคลองแสง - เขาสก 11 74 เพิม่ขึน้ 573%

- กลุม่ป่าเขาหลวง - เขาบรรทดั 68 49 ลดลง 27.94%

- กลุม่ป่าฮาลา - บาลา 25 10 ลดลง 60.00%

- กลุม่ป่าชมุพร 46 5 ลดลง 89.13%

- กลุม่ภพูาน 1 0 ลดลง 100%

- กลุม่ป่าศรลีานนา - ขนุตาล 19 23 เพิม่ขึน้ 21.05%

รวมจ านวนครัง้ทีส่รา้งความเสยีหาย (ครัง้) 673 407 ลดลง 17.71%

ตวัชีว้ดักรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ความส าเร็จของการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัสตัวป่์า (ตอ่) น า้หนกั
20

ตัวชีว้ัดตอ่เนือ่ง
ตัวชีว้ัดแผนปฏริปูฯ

4



5

ค าอธบิายเพือ่ยนืยนัคา่เป้าหมาย

ชา้งป่า
ปัจจบุนัพบชา้งป่าอาศยัใน 69 พืน้ทีป่่าอนุรักษ์ ทัง้ในเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าและอทุยานแหง่ชาต ิในจ านวนนีพ้บวา่มพีืน้ทีป่่าอนุรักษ์ถงึ 41 แหง่ ทีพ่บปัญหาชา้งป่าออก

นอกพืน้ทีร่บกวนประชาชน โดยภาพรวมปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัชา้งป่า เกดิจากหลายสาเหต ุไดแ้ก ่
(1) ชา้งป่ามจี านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้และมจี านวนมากไม่สมดลุกบัขนาดพืน้ทีอ่าศยั ท าใหพ้บชา้งป่าออกหากนินอกพืน้ทีป่่าอนุรักษ์มากขึน้ในปัจจบุนั
(2) พืน้ทีอ่าศยัของชา้งป่าเปลีย่นแปลง เชน่ หนองน ้าทีต่ ืน้เขนิ สภาพความอดุมสมบรูณ์ของป่า และโป่งเสือ่มสภาพ อนัเนือ่งมาจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ
(3) พืน้ทีอ่าศยัของชา้งถกูรบกวนจากกจิกรรมของมนุษย ์เชน่ การเลีย้งปศสุตัว ์การลา่สตัว ์การตดัไม ้การเก็บหาของป่า
(4) การกอ่สรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เชน่ การกอ่สรา้งเสน้ทางคมนาคมผ่านป่าสมบรูณ์ การกอ่สรา้งเขือ่นหรอือา่งเก็บน ้าขนาดใหญ ่ซึง่กอ่ใหเ้กดิปัญหาชา้งป่า

ออกมาท าลายพชืผลทางการเกษตรของราษฎรทีอ่าศยัใกลช้ดิตามแนวขอบพืน้ทีป่่าอนุรักษ์
(5) เกษตรกรรอบพืน้ทีป่่าอนุรักษ์มกีารปลกูพชืผลทางการเกษตรทีช่า้งป่าชอบกนิ เชน่ ออ้ย ขา้วโพด มะมว่ง ขนุน และการสรา้งแหลง่น ้าเพือ่การปศสุตัวท์ีต่ดิพืน้ทีป่่า

อนุรักษ์ เป็นตน้
(6) ในพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ของประเทศไทย มปีระชาชนอาศยัอยูก่วา่ 5 แสนครอบครัว มพีืน้ทีเ่กษตรกรรมทีอ่ยูใ่นป่าอนุรักษ์มากกวา่ 8 ลา้นไร่ จงึท าใหม้โีอกาสทีจ่ะประสบ

ปัญหาการรบกวนจากชา้งป่าไดต้ลอดเวลา โดยเฉพาะในชว่งฤดแูลง้

กระทงิ
(1) ปัจจบุนัพบวา่มกีระทงิหลายตวัและรวมทัง้ทีอ่ยูเ่ป็นฝงูขนาดเล็กกระจายตัวอาศยัอยูน่อกพืน้ทีเ่ขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาแผงมา้ ในพืน้ทีห่ยอ่มป่าทีอ่ยูก่ระจัดกระจายใน

พืน้ทีเ่กษตรกรรม อกีทัง้กระทงิกลุม่ดงักลา่วมกีารเคลือ่นทีห่ากนิไปมาระหวา่งหย่อมป่าอยูต่ลอดเวลา ท าใหก้ารด าเนนิการป้องกัน เฝ้าระวงั และผลกัดนักระทงิไมใ่หอ้อกมาหา
กนิและท าลายพชืผลทางการเกษตรเป็นไปดว้ยความยากล าบากมากยิง่ขึน้

(2) เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาแผงมา้มพีืน้ทีแ่นวเขตเชือ่มตอ่กบัพืน้ทีเ่กษตรกรรม เชน่ ไร่ขา้วโพด เป็นระยะทางกวา่ 10 กโิลเมตร และยังมพีืน้ทีป่่าตอ่เนือ่งกบัอทุยาน
แหง่ชาตเิขาใหญ ่ซึง่เป็นถิน่อาศยัของกระทงิอกีหลายกลุม่ ปัจจบุนัมเีพยีงแนวรัว้ไฟฟ้าบางสว่นเพือ่ชว่ยป้องกนักระทงิออกนอกพืน้ทีป่่า โดยมากใชว้ธิกีารเฝ้าระวงัโดย
เจา้หนา้ที ่ซึง่ปัจจบุนัยังไมส่ามารถป้องกนักระทงิออกนอกพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ไดอ้ยา่งทั่วถงึและครอบคลมุตลอดแนวเขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาแผงมา้

(3) เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาแผงมา้ครอบคลมุพืน้ทีร่าว 5,000 ไร่ มปีระชากรกระทงิกวา่ 250 ตวั ทัง้นียั้งมกีระทงิอกีจ านวนมากทีอ่าศยัในพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ ่
และมแีนวโนม้สงูมากในชว่งฤดแูลง้ทีจ่ะออกหากนิเพิม่มากขึน้กวา่ปีทีผ่่านมา ในพืน้ทีเ่กษตรกรรมบรเิวณใกลเ้คยีงเขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาแผงมา้ ทอ้งทีต่ าบลวงัน ้าเขยีวและ
ต าบลวงัหม ีจังหวดันครราชสมีา 

ภาพรวม
(1) งบประมาณทีไ่ดรั้บในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(2) จากปัญหาขา้งตน้ การแกไ้ขปัญหาสตัวป่์าจงึมคีวามเฉพาะและจ าเป็นตอ้งมมีาตรการทีแ่ตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ทีท่ีพ่บการกระจายของสตัวป่์า ทัง้นี ้การแกไ้ข

ปัญหาสตัวป่์าตอ้งปรับเปลีย่นแกไ้ขไปตามสถานการณ์ปัจจัยแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาและจ าเป็นตอ้งใชท้ัง้มาตรการทางกฎหมาย องคค์วามรูด้า้นการจัดการสตัวป่์า 
และพืน้ทีอ่าศยัของสตัวป่์าควบคูก่นัไป จงึท าใหก้ารจัดการสตัวป่์าในปัจจบุนัมคีวามซบัซอ้น ยุง่ยาก และไมอ่าจก าหนดคา่เป้าหมายการด าเนนิงานสงูกวา่สถติขิองการ
ด าเนนิงานในปีทีผ่า่นมาได ้

(3) จ านวนประชากรชา้งป่าและกระทงิ มแีนวโนม้เพิม่ขึน้แตยั่งไมส่ามารถควบคมุประชากรใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีไ่ด ้เชน่ การท าหมัน หรอืการเคลือ่นยา้ยไปทีอ่าศยัใหม ่
เป็นตน้

(4) การพจิารณาเป้าหมายชา้งป่า ควรใชค้า่เฉลีย่จากภาพรวมทัง้ประเทศ (12 กลุม่ป่า)

1. ความส าเร็จของการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัสตัวป่์า (ตอ่) น า้หนกั
20

ตัวชีว้ัดตอ่เนือ่ง
ตัวชีว้ัดแผนปฏริปูฯ

ตวัชีว้ดักรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



6

เกณฑก์ารประเมนิ 

เป้าหมายข ัน้ตน้ เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายข ัน้สงู

การแกป้ญัหา
ลงิ

• ด าเนนิการควบคมุประชากรลงิ 1,500 ตวั
• ผลส าเร็จของการท าหมันลงิจากการประเมนิ

ประชากรลกูลงิทีเ่กดิใหมล่ดลงจากฐานขอ้มลู
รอ้ยละ 5
(จากพืน้ทีต่น้แบบของปีกอ่น)

• ด าเนนิการควบคมุประชากรลงิ 1,800 ตวั
• ผลส าเร็จของการท าหมันลงิจากการประเมนิ

ประชากรลกูลงิทีเ่กดิใหมล่ดลงจากฐานขอ้มลู 
รอ้ยละ 10 
(จากพืน้ทีต่น้แบบของปีกอ่น)

• ด าเนนิการควบคมุประชากรลงิ 2,000 ตวั
• ผลส าเร็จของการท าหมันลงิจากการประเมนิ

ประชากรลกูลงิทีเ่กดิใหมล่ดลงจากฐานขอ้มลู 
รอ้ยละ 15 
(จากพืน้ทีต่น้แบบของปีกอ่น)

การแกป้ญัหา
กระทงิ

• จ านวนครัง้ทีส่รา้งความเสยีหายต่อพื้นที่
เกษตรกรรม และทรัพยส์นิของประชาชนใน
พืน้ทีเ่ป้าหมาย ไมเ่กนิ 7 ครัง้

• จ านวนครัง้ทีส่รา้งความเสยีหายต่อพื้นที่
เกษตรกรรม และทรัพยส์นิของประชาชนใน
พืน้ทีเ่ป้าหมาย ไมเ่กนิ 6 ครัง้

• จ านวนครัง้ทีส่รา้งความเสยีหายต่อพื้นที่
เกษตรกรรม และทรัพยส์นิของประชาชนใน
พืน้ทีเ่ป้าหมาย ไมเ่กนิ 5 ครัง้

• มพีืน้ทีต่น้แบบทีป่ระสบความส าเร็จในการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกับสตัวป่์า
(กระทงิ) จ านวน 1 แหง่ 

การแกป้ญัหา
ชา้งป่า

• จ านวนครัง้ทีส่รา้งความเสยีหายต่อพื้นที่
เกษตรกรรม และทรัพยส์นิของประชาชนใน
พืน้ทีเ่ป้าหมาย ลดลงจากปีกอ่นหนา้ รอ้ยละ 5

• จ านวนครัง้ทีส่รา้งความเสยีหายต่อพื้นที่
เกษตรกรรม และทรัพยส์นิของประชาชนใน
พืน้ทีเ่ป้าหมาย ลดลงจากปีกอ่นหนา้ รอ้ยละ  10

• จ านวนครัง้ทีส่รา้งความเสยีหายต่อพื้นที่
เกษตรกรรม และทรัพยส์นิของประชาชนใน
พืน้ทีเ่ป้าหมาย ลดลงจากปีกอ่นหนา้ รอ้ยละ 15

1. ความส าเร็จของการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัสตัวป่์า (ตอ่) น า้หนกั
20

ตัวชีว้ัดตอ่เนือ่ง
ตัวชีว้ัดแผนปฏริปูฯ

ตวัชีว้ดักรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2. ความส าเร็จของการจดัการหมอกควนัและไฟป่า (Hotspot)

ตวัชีว้ดักรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชีว้ัดเดมิ น า้หนกั
25

ค าอธบิาย
สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ทั่วประเทศทัง้ในพืน้ทีป่่า และนอกพืน้ทีป่่า ทีก่อ่ใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ อณุหภูมขิองอากาศสงูขึน้ 

และก่อเกิดมลพิษทางอากาศ ไดแ้ก่ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาและส่งผล
ทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศโดยรวมตอ่เนือ่งมาหลายปี การด าเนนิการแกไ้ขปัญหาดังกลา่ว เป็นแบบบรูณาการหลายหน่วยงานรว่มกนัรับผดิชอบ

นยิาม
1. สถานการณ์หมอกควนัและไฟป่า หมายถงึ จุดความรอ้นและหมอกควันอันเกดิจากไฟป่าทีลุ่กลามไปโดยปราศจากการควบคุม อาจเกดิจากสาเหตุ

ธรรมชาตหิรอืเกดิจากการกระท าของมนุษยซ์ ึง่เกดิทัง้ในพืน้ทีป่่า และนอกพืน้ทีป่่า
1.1 ในพืน้ทีป่่า หมายถงึ พืน้ทีป่่าไมท้ีไ่ดรั้บการประกาศคุม้ครอง สงวน รักษาใหส้ามารถรักษาระบบนเิวศอ านวยประโยชน์ใหแ้กส่ังคมและประเทศชาติ

โดยแบ่งตามกฎหมายที่ใชคุ้ม้ครองและมีหน่วยงานใชก้ฎหมายดังกล่าวคุม้ครอง ดูแล เช่น กรมอุทยานแห่งชาติฯ คุม้ครองดูแลป่าอนุรักษ์ 
โดย พรบ. อทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2562 และ พรบ. สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562

1.2 นอกพืน้ทีป่่า หมายถงึ พืน้ทีข่องประเทศไทยทีอ่ยู่นอกพืน้ป่าตามกฎหมายที ่3 กรม (ปม. ทช. อส.) ดูแล ทีต่อ้งด าเนนิการบรหิารจัดการใหม้ี
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมตอ่การด ารงชวีติของมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติตา่ง ๆ โดยรวม

2. จดุความรอ้น (Hotspot)
2.1 จดุความรอ้น (Hotspot) หมายถงึ จดุทีม่คีา่ความรอ้นมากผดิปกตทิีเ่กดิข ึน้บนผวิโลกทีค่าดว่ามสีาเหตุจากการเกดิไฟป่าในพืน้ทีป่่า ทีท่ า

การตรวจวัดดว้ยดาวเทยีม Suomi NPP เซน็เซอร ์VIIRS ทีต่รวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เริม่ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)
2.1.1 พืน้ทีป่่าอนรุกัษ ์หมายถงึ พืน้ทีป่่าอนรุกัษท์ีก่รมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื ดแูลรบัผดิชอบปฏบิตังิานควบคมุไฟป่าใน

พืน้ทีป่่าอนรุกัษ ์จ านวน 73.35 ลา้นไร่
2.1.2 พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ

1. พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาต ิจ านวน 1,221 ป่า เนือ้ที ่62.85 ลา้นไร ่
2. พืน้ทีป่่าไมต้ามพระราชบญัญัตป่ิาไม ้พ.ศ.2484 (ป่า คอื ทีด่นิทีย่งัมไิดม้บีคุคลไดม้าตามกฎหมายทีด่นิ) เนือ้ที ่10.52 ลา้นไร่

รวมเนือ้ทีท่ัง้หมด  73.37 ลา้นไร่
2.2 จดุความรอ้น (Hotspot) นอกพืน้ทีป่่า รับผดิชอบโดย กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม กรมควบคมุมลพษิ และ สป.ทส.

3. แหลง่ทีม่าของขอ้มลู
การตรวจวัดดว้ย ** ดาวเทยีม Suomi NPP เซ็นเซอร ์VIIRS ทีต่รวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2563 –

30 กนัยายน 2564)
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ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ขอ้มลูสะสมรายปีของผลการด าเนนิการหรอืสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้

ผลการด าเนนิงาน
ปีงบประมาณ

2560 2561 2562 2563

Hotspots 34,357 จดุ 23,371 จดุ 73,509 จดุ 85,714 จดุ

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

จดุความรอ้น (Hotspot) ลดลงรอ้ยละ 10

(เทยีบกบัผลปี 63 ไมเ่กนิ 77,143 จดุ )

จดุความรอ้น (Hotspot) ลดลงรอ้ยละ 20

(เทยีบกบัผลปี 63 ไมเ่กนิ 68,571 จดุ)

จดุความรอ้น (Hotspot) ลดลงรอ้ยละ 30

(เทยีบกบัผลปี 63 ไมเ่กนิ 60,000 จดุ)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

1. ลดมลพษิทางอากาศและหมอกควนั ทีส่ง่ผลกระทบโดยตรงตอ่สขุภาพอนามัยของประชาชน
2. ลดความเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยเฉพาะลดอณุหภมูแิละความชืน้ในอากาศ
3. ลดตน้ทนุทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยรวมของประเทศ

เงือ่นไข

- จดุความรอ้น (Hotspots) ไมนั่บรวมจดุความรอ้นทีเ่กดิจาก
การจัดการเชือ้เพลงิตามหลกัวชิาการ

2. ความส าเร็จของการจดัการหมอกควนัและไฟป่า (Hotspot) (ตอ่)

ตวัชีว้ดักรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชีว้ัดเดมิ น า้หนกั
25



3. การปรบัปรงุพฒันากฎหมายและอนบุญัญตั ิ

ค าอธบิาย

. จัดท าอนุบัญญัตทิีอ่อกตามความใน พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562 สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสรา้ง

การเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งมอืสนับสนุนการหยุดยัง้การท าลายทรัพยากรป่าไม ้การเพิม่พื้นทีป่่า การจัดระเบยีบและแกไ้ขปัญหา
ความขัดแยง้เกีย่วกับการครอบครองหรอืใชป้ระโยชน์ในทีด่นิป่าไม ้โดยกฎหมายทัง้ 2 ฉบับมเีจตนารมณ์ในการสงวน อนุรักษ์ คุม้ครอง และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
ใหค้งอยูใ่นสภาพธรรมชาตเิดมิมใิหถ้กูท าลาย และสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงระหวา่งประเทศตามพันธกรณีทีป่ระเทศไทยเป็นภาคสีมาชกิ
.  พจิารณาจากการออกอนุบัญญัตไิดแ้ลว้เสร็จตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้คอื พ.ร.บ.อทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี (25 พ.ย. 63) นับแต่
วนัทีก่ฎหมายใชบ้งัคบั และ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562 ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 ปี นับแตว่นัทีก่ฎหมายใชบ้งัคบั (25 พ.ย.64)

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั

25

ข ัน้ตอนการจดัท าอนบุญัญตั ิ

ขัน้ตอนที ่1 ยกรา่งอนุบัญญัติ
ขัน้ตอนที ่2 เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ชื
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ

ขัน้ตอนที ่3 เสนอคณะกรรมพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ

ขัน้ตอนที ่4 เสนอคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาต ิหรอื
คณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ

ขัน้ตอนที ่5 เสนอผูม้อี านาจตามกฎหมายลงนามในอนุบัญญัติ
ขัน้ตอนที ่6 เสนอคณะรัฐมนตร ีใหค้วามเห็นชอบ(พระราช

กฤษฎกีา และกฎกรทรวง)
ขัน้ตอนที ่7 ประกาศราชกจิจานุเบกษา  

การวัดผลความส าเร็จของอนุบัญญัต ิตามการด าเนนิงานใน
ขัน้ตอนดังนี ้(1) พระราชกฤษฎกีา ขัน้ตอนที ่1 - 6 
(2) กฎกระทรวง ขัน้ตอนที ่1 - 6   (3) ระเบยีบ ขัน้ตอนที ่1 - 7   
(4) ประกาศ ขัน้ตอนที ่1 – 7

พรฎ กฎ
กระทรวง

ระเบยีบ
กรม อส

ระเบยีบ
กระทรวง

ประกาศ
กรม อส.

ประกาศ
กระทรวง

หมายเหตุ

พ.ร.บ.
อทุยาน
แหง่ชาติ

3 2 11 1 1 8 ด าเนนิการเมือ่มคีวาม
จ าเป็น 4 ฉบับ (พรฎ
,ประกาศ 2 )

พ.ร.บ.
สงวนและ
คุม้ครอง

4 10 35
(ประกาศ 2 ) 

1 10 14 ด าเนนิการเมือ่มคีวาม
จ าเป็น 9 ฉบับ (พรฎ
3, ประกาศ 6)

เกณฑก์ารประเมนิ

กฎหมาย เป้าหมายข ัน้ตน้ 
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู 
(100)

กฎหมายล าดบัรองภายใต ้
พ.ร.บ.อทุยานแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2562
5 ฉบบั 15 ฉบบั 22 ฉบบั

กฎหมายล าดบัรองภายใต ้
พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า 

พ.ศ. 2562
5 ฉบบั 20 ฉบบั 35 ฉบบั

ขอ้มลูพืน้ฐาน  
พ.ร.บ.อทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 มอีนุบัญญัต ิจ านวน 26 ฉบับ พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
พ.ศ. 2562 มอีนุบญัญัต ิจ านวน 76 ฉบบั ประกาศใชบ้งัคับแลว้ จ านวน 2 ฉบบั

ตวัชีว้ดักรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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e-Service หมายถงึ การใหบ้รกิารขอ้มลูและการท าธุรกรรมของภาครัฐผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เพือ่ชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูข้อรับบรกิาร โดยเกณฑใ์นการพจิารณาว่าระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานจัดว่าเป็นระบบบรกิารอเิล็กทรอนิกส ์ตอ้งเป็นการใหบ้รกิารกบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นบุคคลภายนอก โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจเป็นไดท้ ัง้ประชาชน หน่วยราชการ 
ภาคธุรกจิ และองคก์ร รวมถงึระบบดังกลา่วมกีารใหข้อ้มลู สนับสนุน หรอืใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกับภารกจิของหน่วยงาน 

ทีม่า : ส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิทิัล (องคก์ารมหาชน) (www.egov.go.th)

ระบบบรกิารประชาชนส าหรบังานอนญุาตดา้นสตัวป่์า (การขออนญุาตถา่ยท า
ภาพยนตรใ์นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าและเขตหา้มลา่สตัวป่์า)

ผูใ้ดทีม่คีวามประสงคจ์ะถา่ยท าภาพยนตรใ์นเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าและเขตหา้มลา่สตัวป่์า ตอ้งไดรั้บ
อนุมัต/ิอนุญาต จากผูอ้ านวยการส านักอนุรักษ์สตัวป่์า ดงันัน้ การถา่ยท าภาพยนตรใ์นเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าและ
เขตหา้มลา่สตัวป่์า ตอ้งยืน่ค าขออนุมัต/ิอนุญาตถ่ายท าภาพยนตรใ์นเขตรักษาพันธุต์อ่พนักงานสว่นแผนงานและ
งบประมาณ ส านักอนุรักษ์สตัวป่์า 

รายละเอยีด/เงือ่นไข 
ภาพยนตร ์หมายถงึ ภาพยนตรส์ารคด ีภาพยนตรโ์ฆษณา วดีทิศัน ์และภาพนิง่ แตไ่มร่วมถงึภาพยนตรท์ี่

เป็นการถา่ยท าเพือ่ใชด้เูป็นการสว่นตัวหรอืภายในครอบครัว ซึง่ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหถ้า่ยท าภาพยนตรใ์นเขตรักษา
พันธุส์ตัวป่์าหรอืเขตหา้มลา่สตัวป่์า ตอ้งช าระคา่บรกิารหรอืคา่ตอบแทนตามก าหนด โดยมขีัน้ตอนดงันี้

1. การตรวจสอบเอกสาร (ผูข้อยืน่เอกสารขออนุญาตพรอ้มหลักฐานประกอบ ใหห้น่วยงานตรวจสอบ)

2. การพจิารณา (หน่วยงานประมวลเรือ่งและจัดท าหนังสอืขออนุญาตเขา้ถ่ายท า เสนอผูม้อี านาจลงนาม

อนุมัต)ิ

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ(ผูอ้ านวยการส านักอนุรักษ์สตัวป่์า พจิารณา)

- กรณีอนุมัต ิ/อนุญาต แจง้ผลการอนุมัตไิปยังผูข้อ เพือ่มารับหนังสอืและช าระคา่ธรรมเนยีม

- กรณีไมอ่นุมัต/ิอนุญาต แจง้ผลใหผู้ข้อทราบและท าหนังสอืตอบปฏเิสธ  

เป้าหมายการยกระดบังานบรกิาร
ปี 2564 : งานบรกิารการขออนุญาตถา่ยท า

ภาพยนตรใ์นเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าและ
เขตหา้มลา่สตัวป่์า สามารถยืน่ค าขอและ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งผา่นระบบ
อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

ปี 2565 : งานบรกิารทีย่ืน่ค าขอและช าระ
คา่ธรรมเนยีมผา่นทางระบบอเิล็กทรอนกิส ์
หรอืชอ่งทางอืน่ ๆ และมกีารออก
ใบเสร็จรับเงนิทางระบบอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

ปี 2566 : งานบรกิารทีย่ืน่ค าขอ ช าระคา่ธรรมเนยีม 
และออกใบอนุมตั/ิใบอนุญาต/เอกสาร
ทางราชการไดท้างอเิล็กทรอนกิสห์รอืการ
อนุมตัผิา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

การใหบ้ริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นการด าเนินการ เพื่อยกระดบังานบริการของส่วนราชการไปสู่การให้บร ิการแบบออนไลน์
เพือ่ลดภาระการเดนิทางมาตดิตอ่ราชการของประชาชน 

หลกัเกณฑ์ เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ระดบั 1 (Level 1)
การยืน่ค าขอ*

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอและเอกสารประกอบ
เป็นกระดาษ โดยประชาชนไมต่อ้งเดนิทางมา
ตดิตอ่ ณ ส านักงาน เชน่ จัดสง่ทางไปรษณีย ์
อเีมล ์เป็นตน้

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าทางอออนไลน ์(e-form)
แตย่ังไมส่ามารถแนบเอกสารมาพรอ้มกนั
ผา่นระบบได ้โดยใหป้ระชาชนจัดสง่แยกมา
ในรูปแบบ scan file 

มรีะบบยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอทางออนไลน ์
(e-form) ทีป่ระชาชนมคีวามปลอดภัย รักษา
ขอ้มลูสว่นบคุคล และแนบเอกสารประกอบ
การพจิารณาได ้

หมายเหต:ุ *
• e-form หรอื แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์คอื การกรอกขอ้มลูบนหนา้จอผา่นอปุกรณ์ computer ทัง้ แบบ PC และ Mobile เพือ่ทดแทนแบบฟอรม์ทีเ่ป็นกระดาษ
• ประชาชนมคีวามปลอดภยั รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถงึ ประชาชนสามารถลงนามอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้เชน่ การใชร้หัส OTP การยนืยันตัวตน เป็นตน้

ตวัชีว้ดักรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
4.1 การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั : ระบบบรกิารประชาชนส าหรบังานอนญุาตดา้นสตัวป่์า 

(การขออนญุาตถา่ยท าภาพยนตรใ์นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าและเขตหา้มลา่สตัวป่์า)

ตัวชีว้ัดใหม ่

10

น า้หนกั

30

(15)



4. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
4.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของส่วนราชการในเชงิบูรณาการ เพือ่เชือ่มโยงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขับเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื 
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้่วนราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จากผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชงิ

ยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี หมวด 4  การวัด การวเิคราะห์และการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเนน้
ระบบปฏบัิตกิาร และ หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนนิการ

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน
(คะแนน)

198.81
(1.59)

308.86
(2.47)

374.94
(3.00)

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

325.00 374.94
(ผลงานปี 63)

404.94
(คะแนนปี 63 + 8%)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศักยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลักดันการด าเนนิงานใน
การขับเคลือ่นยทุธศาสตรแ์ละแผนระดับประเทศ โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชนส์ขุของ
ประชาชน

เงือ่นไข

-

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั

(15)

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั

ในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการ

สมัครเบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะ

ผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการ

ด าเนนิการพัฒนาองคก์าร

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application 

Report) 

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไป

ประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ที่

ปฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ

Application Report

ตวัชีว้ดักรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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