
รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 1 
 

 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

( ……..…) รอบที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)         ( ....... ) รอบที่ 2 (ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่  ๑ 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 

1 ประสทิธิภาพ

ในการ

ด าเนนิงานตาม

หลักภารกิจ

พืน้ฐาน งาน

ประจ างานตาม

หนา้ที่ปกติ หรือ

งานตามหน้าที่

ความรับผดิชอบ

หลัก งานตาม

กฎหมาย กฎ 

๑.1.ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ของประเทศ 

๑.๑.1.จ านวนพื้นที่ป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่าย

ดาวเทียม) 

- 

 

รอการแปลภาพถ่ายดาวเทียม

จากส านักจัดการที่ดิน  

กรมป่าไม้ 

 

 

 

๑.1.2.จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง -เข้าครอบครอง ๕๐๐ ไร่  

-ส่งด าเนินคด ี๒,๐๕๐ ไร่ 

 

-เข้าครอบครอง ๕๐๐ ไร่  

-ส่งด าเนินคด ี๒,๐๕๐ ไร่ 

 

  

 1.1.3. จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า จ านวน 2,480 ไร่ 

กล้าไม้จ านวน ๖๒๐,๐๐๐ กล้า 

จ านวน 2,480 ไร่ 

กล้าไม้จ านวน ๖๒๐,๐๐๐ กล้า 

  

๑.2. การปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ที่เอกสารสิทธิ์ จ านวน 400 ไร่ 

เตรียมกล้าไม้ จ านวน ๘๐,๐๐๐ 

กล้า 

จ านวน ๔๐๐ ไร่ 

เตรียมกล้าไม้ จ านวน ๘๐,๐๐๐ 

กล้า  

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่  ๑ 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

นโยบายของ

รัฐบาล หรือมติ

คณะรัฐมนตร ี

(Functional 

Base) 

1.3. จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ที่ป่าสงวน ต่ ากว่า ๕๘๖ จุด    ๒๘๘ จุด   

องค์ประกอบที่ 

2 ประสิทธิภาพ

ในการ

ด าเนนิงานตาม

หลักภารกิจ

ยุทธศาสตร ์

แนวทางปฏิรูป

ภาครัฐ นโยบาย

เร่งดว่น หรอื

ภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายเป็น

พิเศษ (Agenda 

Base) 

2.1.จ านวนการจัดหาที่ดนิใหผู้ย้ากไร้ จ านวน 1๐,000 ไร่  

-ป่าสงวนฯ 10,000 ไร่ 

-ป่าถาวร    - ไร่ 

จ านวน 1๐,๙๘๐ ไร่  

-ป่าสงวนฯ 10,๙๘๐ ไร่ 

-ป่าถาวร    - ไร่  

  

2.2 ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่น าเข้าระบบข้อมูล 

ภูมสิารสนเทศ 

ร้อยละ ๕๐  ร้อยละ ๕๐   
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องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่  ๑ 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 

3 ประสิทธิภาพ

ในการ

ด าเนนิงานตาม

หลักภารกิจ

พืน้ที่/ท้องถิ่นฯ 

(Area Base) (ถ้า

ไม่มภีารกิจนี้ ไม่

ต้องประเมิน) 

- ไม่มตีัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ ไม่มตีัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ - - 

องค์ประกอบที่ 

4 ประสิทธิภาพ

ในการบริหาร

จัดการและ

พัฒนา

นวัตกรรมฯ 

(Innovation 

Base) 

 

4.1. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

       (กิจกรรมการลดใช้กระดาษ) 

ร้อยละ 80 

งบประมาณที่ใชใ้นการจัดซื้อ

กระดาษลดลง รอ้ยละ 1o 

ร้อยละ ๘๐ 

งบประมาณที่ใชใ้นการจัดซื้อ

กระดาษ ลดลงรอ้ยละ ๑๐ 

  

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่  ๑ 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 

5 ศักยภาพใน

การเป็นส่วน

ราชการที่มี

ความส าคัญเชิง

ยุทธศาสตรเ์พื่อ

การพัฒนา 

(Potential Base) 

5.1. การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรช์าติ 

วัดผลการด าเนินงานและการใช้

จา่ยเงนิงบประมาณของสว่น

ราชการในชว่ง ๖ เดือนแรก ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ด าเนินการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณของสว่นราชการ

ในช่วง ๖ เดือนแรกตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .... ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ............... ) รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

                 1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทยีม) 

ค าอธิบาย :  

 พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภาพถ่าย

ดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าที่อยู่ในความรับผดิชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่) ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต , ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่าย

ดาวเทียม sentinel-2 

 นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง 

พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนก ได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 

3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้

ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการ

ด าเนนิการไม่ใชเ่นือ้ไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม 

ด้วยสายตา ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็น

รายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ใน

การเปรียบเทียบพืน้ที่ ที่เพิ่มขึน้หรอืลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
- 
 

11.27 ล้านไร่ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .... ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ............... ) รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่ม

จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ของประเทศ 

1.1.1 จ านวนพืน้ที่ป่าไม้-

ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 

 

          - รอการแปลภาพถ่าย

ดาวเทยีม  

 

 

 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

       รอการด าเนินการแปลภาพถ่ายดาวเทียม จากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ซึ่งด าเนินการรวบรวมสรุปข้อมูล  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

       ความตอ้งการใช้ขอ้มูลภาพรวมสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยรายปี เพื่อใช้ประโยชนใ์นด้านการวางแผน

และการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดนิ ป่าไม้ของประเทศไทย    

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

       -  

หลักฐานอ้างอิง : ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

        -            
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..... ..... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

                 1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 

ค าอธิบาย :  

 การปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจัดการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกท าลาย

และป่าที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังตอ่ไปนี ้ 

1)  ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความ

เหมาะสมกับชนิดป่า เชน่ ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง เป็นต้น  

2)  บ ารุงรักษา เช่น การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ การก าจัดวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการให้มีอัตราการรอด

ตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า 

  ด าเนนิการในพืน้ที่ในความรับผดิชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
จ านวน 2,550 ไร่ 
-จังหวัดเชียงใหม่ 
    เข้าครอบครอง   จ านวน    400 ไร่ 
    ส่งด าเนินคดี      จ านวน 1,650 ไร่  
-จังหวัดล าพูน 
    เข้าครอบครอง   จ านวน    100 ไร่ 
    ส่งด าเนินคดี      จ านวน    400 ไร่  

จ านวน 5,100 ไร่ 
-จังหวัดเชียงใหม่ 
    เข้าครอบครอง   จ านวน    800 ไร่ 
    ส่งด าเนินคดี      จ านวน 3,300 ไร่  
-จังหวัดล าพูน 
    เข้าครอบครอง   จ านวน    200 ไร่ 
    ส่งด าเนินคดี      จ านวน    800 ไร่ 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..... ..... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1.2 จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวง

คืนได้-เข้าครอบครอง 

 

-เข้าครอบครอง 

๕๐๐ ไร่  

-ส่งด าเนินคดี 

๒,๐๕๐ ไร่ 

-เข้าครอบครอง ๕๐๐ 

ไร่  

-ส่งด าเนินคดี 

๒,๐๕๐ ไร่ 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม)่ รวมรวมสรุปข้อมูลพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง โดยการด าเนินการ

ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 ได้พื้นที่ทั้งหมด 766.81 ไร่  

และพืน้ที่จากการส่งด าเนินคดีกรณีการบุกรุกพืน้ที่ป่า ได้ผลการด าเนินการทั้งหมด 1,453.97 ไร่   

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1) งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

2) กฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้ ดังนี้ 

              2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

              2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

              2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535,ปรับปรุง 2558 

               2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

             3) ข้าราชการและเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงานในพืน้ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม)่  

           4) ยานพาหนะ เครื่องมอื/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพืน้ที่ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1) ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 

2) ขาดยานพาหนะที่มปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 

    ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..... ..... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

หลักฐานอ้างอิง : ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

๑) หนังสือกรมป่าไม ้ดว่นที่สุด ที่ ทส 1605.34/23192 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เรื่อง การก าหนด   

   เป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒) ตารางแสดงจ านวนพืน้ที่ป่าที่ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 – 30 มี.ค. 61) 

          ๓) ตารางแสดงจ านวนพืน้ที่ป่าที่สง่ด าเนินคดี(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 – 30 มี.ค. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 10 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .... ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ............... ) รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

                 1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

ค าอธิบาย :  

 การปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจัดการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกท าลาย

และป่าที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังตอ่ไปนี ้ 

1)  ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความ

เหมาะสมกับชนิดป่า เชน่ ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง เป็นต้น  

2)  บ ารุงรักษา เช่น การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ การก าจัดวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการให้มีอัตราการรอด

ตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า 

  ด าเนนิการในพืน้ที่ในความรับผดิชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่) 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

เตรียมพืน้ที่ปลูกป่า จ านวน 2,480 ไร่  

และกล้าไม้ จ านวน  620,000 กล้า 
ปลูกป่าได้ 2,480 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1.3 จ านวนพืน้ที่การปลูก

ฟื้นฟูป่า 

 

เตรียมพืน้ที่การ

ปลูกป่า จ านวน 

๒,๔๘๐ ไร่  

กล้าไม้ จ านวน 

๖๒๐,๐๐๐ กล้า 

ปลูกป่าได้ 2,480 ไร่ 

 

กล้าไม้จ านวน  

๖๒๐,๐๐๐ กล้า 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .... ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ............... ) รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1) ท าการประชาคม ชาวบ้าน 

2) การส ารวจพื้นที่และแนวเขตในการปลูก 

3) เตรียมพืน้ที่ อาทิ  การท าทางตรวจการ ,  การถาง , การเก็บ รบิ สุม เผา , ท าแนวกันไฟ 

4) การท าหลักและปักหมายแนว , การปลูก 

5) การดายวัชพืชและการปลูกซ่อม 

         6) การนับอัตราการรอดตาย 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 เจ้าหน้าที่ประจ าแปลงปลูกป่า ควบคุมดูแลการด าเนินงานโดยใช้หลักวิชาการ มีความรูค้วามเข้าใจ   

ความช านาญ และความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานในพืน้ที่และตามกิจกรรมตา่งๆ ได้เป็นอย่างดี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

         สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง   

หลักฐานอ้างอิง : ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

         1) หนังสือส านักส่งเสริมการปลูกป่า สว่นปลูกป่าภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.3/ว2625 ลงวันที่ 3 

พฤศจกิายน 2560 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 102 -104) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ... ....... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

                 1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ 

ค าอธิบาย :  

 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น ที่เป็นไม้มีค่าที่มีรอบตัดฟัน

ยาว (10 ปีขึ้นไป) ในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผล

สร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความ

สมดุลของระบบนิเวศ 

 ผลการด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสนับสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 

5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ เมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว ต้องมีอัตราการรอดตาย 

เฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป ในปีที่ 1-3  ร้อยละ 85 ขึ้นไป ในปีที่ 4 และร้อยละ 80 ขึ้นไป ในปีที่ 5 โดยให้ปลูก

ต้นไมร้อบตัดฟันยาวในบัญชรีายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไมก้ าหนด 

 ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความ

เหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ  สอดคล้องตามหลักวิชาการ และปลูกใน

ฤดูกาลที่เหมาะสม บัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ ได้แก่ กระซิก, กระพี้เขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ่, กันเกรา, 

เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, จ าปาป่า, ชิงชัน,  แดง, ตะเคียนชันตาแมว, ตะเคียนทอง, ตะเคียนหิน, ตะแบกนา, 

ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสือโคร่ง, ประดู่ป่า 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

-จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 400 ไร่ 

-เตรียมกล้าไม้ จ านวน 80,000 กล้า 

จ านวน 400 ไร่ 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 13 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ... ....... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจใน

พืน้ที่เอกสสารสทิธิ์ 

 

จ านวน 400 ไร่ จ านวน 400 ไร่   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1) ประชาสัมพันธ์และจัดท าทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

2) ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการปลูกและบ ารุงรักษาป่า  

3) สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จ านวน 200 กล้า/ไร่   

4) สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 1 (ปี 2561) ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท   

5) สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 2 (ปี 2560) ในอัตราไร่ละ 700 บาท   

         6) ติดตามผลการด าเนินโครงการ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

         นักวิชาการป่าไม้ มีความรู้ความเข้าใจ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่    

และตามกิจกรรมตา่งๆ ได้เป็นอย่างดี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1) พืน้ที่ส่วนใหญ่มีราคาสูงไม่คุ้มทุนในการปลูก  

         2) เจ้าของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพืน้ที่ 

หลักฐานอ้างอิง : ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

1) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.2/21815 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แผน 

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 102 -104) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สงคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

2) รายงานสรุปผลการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้         

เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 14 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ... ....... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

3) รายงานสรุปผลการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้         

เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ส านกจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่) พืน้ที่จังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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หนา้ 15 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ... ....... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

                 1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน 

ค าอธิบาย :  

 จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึน้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

โดยใช้ดาวเทียมระบบ Modis    ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับ

ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรองข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ เพื่อแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ www.forest.go.th/wildfire และ

fire.gistda.or.th › fire_report › และ Application Line ไปยังหนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ต่ ากว่า 586 จุด ต่ ากว่า ๙๐๓ จุด 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงใน

พืน้ที่ป่าสงวน 

 

ต่ ากว่า 903 จุด  ๒๘๘ จุด   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานหลัก

ในการจัดเก็บข้อมูล โดยเป็นข้อมูลจากหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่เป็นหน่วยงาน

ภาคสนามที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายงานผ่าน แอปพริเคชันไลน์ (Application Line) มายังส่วนป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ... ....... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณจากส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 

2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

3. บุคลากร 

           4. ยานพาหนะ เครื่องมอื และอุปกรณ์ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

          - 

หลักฐานอ้างอิง : ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

          ๑) ข้อมูลจุดความร้อนท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูนจากเว็บไซต์ www.forest.go.th/wildfire  

ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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หนา้ 17 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ... ….... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 

ค าอธิบาย :  

 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน  

ซึ่งเป็นเป้าหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 10,000 ไร่ โดยท าการส ารวจ 

และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลง

ที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในบริเวณพื้นที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับ

การจัดที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน วัดผลการด าเนินงานจากจ านวนพื้นที่(ไร่)  

ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

 พื้นที่ป่าไม้ถาวร หมายถึง พื้นที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2504 หลังจากนั้นมีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน 

ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการ

พิจารณาว่ามีพื้นที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มมีตใิห้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พืน้ที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบใหก้รมป่า

ไม้เพื่อด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ด าเนินการนี้เป็นพื้นที่ตาม

โครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี 

พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน

และป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิน

และป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพืน้ที่ป่าไม้

ถาวร ดังนี้ 

      ๑) ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อที่ทั้งหมดของ

สภาพป่าที่เหลอือยู่ และจ านวนเนือ้ที่รวมทั้งหมดของการใชท้ี่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ 

      ๒) ส ารวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ทั้งหมดนั้น ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึง 

การส ารวจลักษณะสภาพพื้นที่ 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 18 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ... ….... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

๓) ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีในพื้นที่ ทั้งนี้ น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติ

คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน

และป่าไม้ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรต่อไป 

 โดยวัดจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

จ านวน 10,000 ไร่ ประกอบด้วย 

- ป่าสงวนฯ จ านวน 10,000 ไร่ 

- ป่าถาวร จ านวน - ไร่ 

จ านวน 15,000 ไร่ ประกอบด้วย 

- ป่าสงวนฯ จ านวน 10,000 ไร่ 

- ป่าถาวร จ านวน ๕,๐๐๐ ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดนิใหผู้้

ยากไร้ 

 

จ านวน 1๐,000 ไร่  

-ป่าสงวนฯ 10,000 ไร่ 

-ป่าถาวร - ไร่ 

จ านวน ๑๐,๙๘๐ ไร่ 

-ป่าสงวนฯ 10,980 ไร่ 

-ป่าถาวร- ไร่ 

 
 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

      พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

 พืน้ที่ป่าสงวนฯ หมายถึง ปา่สงวนแหง่ชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดนิทากินให้ชุมชน ซึ่งเป็น

เป้าหมายแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยทาการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดนิ

ของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงที่ดนิ ตามโครงการจัดการ

ทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้ ในบริเวณพืน้ที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพรอ้มรองรับการจัดการที่ดนิภายใต้การ

ด าเนนิงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดนิ  

 วัดจากจานวนพืน้ที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 19 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ... ….... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

   การจัดหาที่ดินให้ผูย้ากไร้ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ (จ านวน 10,000 ไร)่ ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

      1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพืน้ที่เป้าหมายที่มคีวามพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดนิให้ผู้ยากไร้  

      2) กรมป่าไม้จัดทาข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดนิพิจารณา  

      3) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดนิพิจารณาก าหนดเป็นพืน้ที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดนิท ากินใหชุ้มชน  

      4) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดนิแจง้ผลการก าหนดเป็นพืน้ที่เป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นที่

ที่จะด าเนนิการ และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี)  

      5) คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพืน้ที่ดาเนินการ  

      6) คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาใหค้ณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ  

 

พื้นที่ป่าไม้ถาวร  

 พื้นที่ป่าไม้ถาวร หมายถึง พื้นที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2504 หลังจากนั้นมีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน 

ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการ

พิจารณาว่ามีพื้นที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ  หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มมีตใิหร้ักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พืน้ที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบใหก้รมป่า

ไม้เพื่อด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ดาเนินการนี้ เป็นพื้นที่ตาม

โครงการส ารวจ ตรวจสอบจัดทาข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี 

พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน

และป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบ และลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิน

และป่าไม้ถาวรระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยมีการดาเนินการส ารวจ-ตรวจสอบในขอบเขต

พืน้ที่ป่าไม้ถาวร ดังนี้  

       ๑) ส ารวจ-ตรวจสอบสภาพป่าและการใชท้ี่ดนิในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลจานวนเนือ้ที่ทั้งหมดของ

สภาพป่าที่เหลอือยู่ และจานวนเนือ้ที่รวมทั้งหมดของการใชท้ี่ดนิในพื้นที่ป่าไม้  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 20 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ... ….... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

       ๒) ส ารวจการถอืครองพื้นที่ป่าไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลวา่ในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ทั้งหมดนัน้ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ทาอะไร โดยทาการส ารวจ-รังวัดแปลงที่ดินผูค้รอบครอง รวมถึงการ

ส ารวจลักษณะสภาพพื้นที่  

       3) ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ที่มใีนพืน้ที่ ทั้งนี้ นาข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติ

คณะรัฐมนตรแีละระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการดาเนนิการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้

ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร ต่อไป  

 วัดจากจานวนพืน้ที่ (ไร่) ที่สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

       1) งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 

       2) บุคลากรของหน่วยงาน  

       3) การให้ความร่วมมือของราษฎร 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

       1) อัตรากาลังของเจ้าหนา้ที่ไม่เพียงพอ  

       2) บางพื้นที่ราษฎรไม่ให้ความร่วมมอืในการส ารวจ ตรวจสอบ 

หลักฐานอ้างอิง : ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 

       1) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.3/21781 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ข้อ

ก าหนดการปฏิบัติงาน กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินใน

พืน้ที่ป่าไม้ถาวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

       2) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.3/24157 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เรื่อง แผนปฏิบัติ

งานกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ... ….... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ............... ) รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 2.2 ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่น าเข้าระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

ค าอธิบาย :  

 เป็นการน าเข้าข้อมูลป่าชุมชน ป่าภาครัฐ และป่าภาคเอกชน เข้าสู่ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้สามารถ

แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ และแสดงข้อมูลเป็นรายจังหวัดได้ โดยสามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ ท าให้

เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูล เพื่อน ามาใช้งาน 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

2.2 ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่

น าเข้าระบบข้อมูลภูมสิารสนเทศ 

 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   
 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

            ฝา่ยแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอ านวยการ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านการท ากิจกรรมต่างๆ  

เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงาน  โดยการจัดเก็บข้อมูลพกิัดของป่าชุมชน ป่าภาครัฐ และป่าเอกชน ซึ่ง

สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ได้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

            หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบกิจกรรมตา่งๆ ที่มกีารน าเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมป่าไม้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

             - 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 22 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ... ….... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ............... ) รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

หลักฐานอ้างอิง : ส่วนอ านวยการ (ฝ่ายงานสารสนเทศ) 

๑) เว็บไซต์ขอ้มูลภูมิสารสนเทศของกรมป่าไม้ http://forestinfo.forest.go.th 

๒) เว็บไซต์ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่) new.forest.go.th/chiangmai1/th 

http://forestinfo.forest.go.th/


รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 23 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..... ..... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย :  

 มตคิณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรอืกิจกรรม 

และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ีวันที่ 25 สงิหาคม 2560 เรื่องให้ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูป

หัวหนา้หนว่ยราชการ และหนว่ยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยใหเ้ป็นคะแนนพิเศษ เพื่อน ามาพิจารณาในการ

แตง่ตัง้ จ่ายค่าตอบแทน 

 ก าหนดให้สว่นราชการมกีารพัฒนาและปรับปรุงการท างานใหม้ีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 

กิจกรรม การลดกระดาษ 

 แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 1 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี้ 

   1) การลดกระดาษ  

การรายงานผล 

     ๑) การรายงานผลในกิจกรรมเรื่อง การลดกระดาษ ให้สว่นราชการเริ่มรายงานผลหรอืรายงาน

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2560 และใหร้ายงานถึงเดือนกนัยายน 2561 ต่อเนื่อง

เป็นประจ าทุกเดือน 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนนิกิจกรรมได้ร้อยละ 80 ด าเนนิกิจกรรมได้ร้อยละ 80 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 24 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( ..... ..... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ................ ) รอบที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

( กิจกรรมการลดกระดาษ) 

 

ร้อยละ 80 

-การจัดซือ้กระดาษ

น้อยลง  

-รอบที่ 1 ร้อยละ 5 

-รอบที่ 2 ร้อยละ 10 

(นับสะสม) 

รอบที่ ๑ ร้อยละ ๕ 

  

 

 
 

 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

        ส่วนอ านวยการ รวบรวมสรุปข้อมูลจาก รายงานผลปริมาณการสั่งซือ้กระดาษของส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) เปรียบเทียบจากงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2560 และงบประมาณที่ได้รับใน

ปีงบประมาณ 2561 ให้จัดซื้อกระดาษ ในรอบที่ ๑ ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 จ านวน

ร้อยละ ๕  โดยเก็บรวบรวมรายงานการสั่งซือ้กระดาษเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

        ความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานในการใชก้ระดาษอย่างคุ้มค่า 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

        -  

หลักฐานอ้างอิง :  

        รายงานผลปริมาณการสั่งซือ้กระดาษของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชยีงใหม่) 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 25 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .... ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ............... ) รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ค าอธิบาย :  

 เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลติที่เกิดขึ้นจริงในแตล่ะไตรมาสเทียบกับการใช้

จา่ยเงนิงบประมาณของสว่นราชการ จากระบบ GFMIS 

 ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการโดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี ้(1)วงเงินงบประมาณ

สูงสุด (2) โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแตล่ะยุทธศาสตร์อย่างนอ้ย 1 โครงการ (3) 

โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตรช์าติ /นโยบายรัฐบาลส าคัญ/ นโยบายเร่งด่วน  การปฏิรูป

ประเทศ เชน่ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผ่นดิน

ยกเว้นงบบุคลากร 

 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

    ๑) สูงกว่าเป้าหมาย :ผลการด าเนินงาน/ผลผลติโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต ่90-100%) และมีผล

การเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต ่ 90-100 %) 

    ๒) เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลติโครงการอยู่ในระดับดีมาก 

(ตั้งแต ่90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต ่90-100%) และในกรณีที่ผลการ

ด าเนนิงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง 

(ต่ ากว่า 70%) ใหถ้ือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย :ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการ

เบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

วัดผลการด า เนินงานและการใ ช้จ่ าย เ งิน

งบประมาณ ของส่วนราชการ ในช่วง 6 เดือน

แรก ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด  

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบ

ผลผลิตและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เพื่อแสดงถึงศักยภาพของส่วนราชการ

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 26 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กรมป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

( .... ...... ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2561        

( ............... ) รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

5.1 การจัดท าและด าเนินการ

ต า ม แ ผ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น

ยุทธศาสตรช์าติ 

 

ตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก าหนด 

มีการเบิกจ่ายการใชเ้งิน

งบประมาณตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

            ส่วนอ านวยการด าเนินการรวบรวมผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณของแต่ละส่วนในส านักงานฯ เพื่อ

ด าเนนิการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณตามหลักเกณฑ์ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

         ความรว่มมอืระหว่างหนว่ยงานในการด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมแผนงานตามยุทธศาสตร ์และเบิก

จา่ยเงนิงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

         - 

หลักฐานอ้างอิง : ส่วนอ านวยการและหนว่ยงานรับผิดชอบโครงการ  

        ๑) ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 24294 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนว

ทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและการ

ด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) และหนังสือ กรมป่าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1600.9/ว 1304 ลงวันที่ 

23 มกราคม 2561 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 27 
 

 


