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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

กรมป่าไม ้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กรมป่าไม ้

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพ้ืนที่
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 

 
 

 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

วิสัยทัศน์ 
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 จัดการทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 

 
 
 

ตัวชี้วัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 
1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 
1.1.3 จ านวนพ้ืนท่ีการปลูกฟ้ืนฟูป่า 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่ 
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1.2  การปลูกป่าเศรษฐกจิในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่ 

1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

องค์ประกอบที่ 2ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน(Agenda Base) 
2.1   จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้
2.2   ร้อยละของจ านวนข้อมูลทีน่ าเข้าระบบข้อมลูภมูิสารสนเทศ
(Agenda ส าคัญที่รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรี ก าหนด) 

ส่วนอ านวยการ(ฝ่ายสารสนเทศ) 

องค์ประกอบที่ 3ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

ไมม่ีตัวช้ีวัดในองคป์ระกอบนี ้  
องค์ประกอบที่ 4ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนอ านวยการ 

องค์ประกอบที่ 5ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนอ านวยการและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
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หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 
ส่วนอ านวยการ ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ ส่วนจัดการป่าชุมชน 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่ 
ส่วนโครงการพระราชด าริ

และกิจการพิเศษ 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศ  

      

1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม) Functional Base 

   O    O   
 

1.1.2 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้า
ครอบครอง Functional Base 

   O    O 
  

1.1.3 จ านวนพ้ืนทีก่ารปลูกฟ้ืนฟปู่า Functional Base           O  
 

1.2 การปลูกป่าเศรษฐกจิในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ Functional Base 

    
 O 

 

1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน Functional Base     O   

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 
     (1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
     (2) พื้นที่ป่าถาวร 

Agenda Base    O        
 

2.2 ร้อยละของจ านวนข้อมลูที่น าเข้าระบบข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ (Agenda ส าคัญทีร่องนายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรี ก าหนด) 

Agenda Base O S S S S S 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Innovation Base       
(1) การลดกระดาษ  O S S S S S 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 
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ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน ส่วนอ านวยการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้ ส่วนจัดการปา่ชุมชน 

ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 

ส่วนส่งเสริมการปลูก
ป่า 

ส่วนโครงการพระราชด าริ
และกิจการพิเศษ 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

Potential Base     
 

  

(1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (กจิกรรมป้องกัน
ไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 6.98 ล้านบาท) 

 O   O   

(2) โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลปา่ไม้
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (กจิกรรมจัดท าแผนที่แนบท้าย
กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาตภิายหลังจากการปรับปรุงแผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000    
1.49 ล้านบาท และ กิจกรรมจัดท าหมุดหลักฐานแผนที่      
โดยระบบดาวเทียม 1.86 ล้านบาท) 

 

O O     

(3) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคเหนือ (กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าตน้น้ า เพื่อชวีิตที่ดีขึ้น 
16.72 ล้านบาท) 

 
O    O  

(4) โครงการปลูกป่าเพือ่ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ (กิจกรรมโครงการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ 3.12 ล้านบาท)  O    O  

(5) โครงการปกป้องผืนป่า และรว่มพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน 
(กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 10.05 ล้านบาท)  O     O 

(6) โครงการปกป้องผืนป่า และรว่มพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน 
(กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2  0.94 ล้านบาท) 
 

 
O    O  

ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 
ส่วนอ านวยการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้ ส่วนจัดการปา่ชุมชน 

ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 

ส่วนส่งเสริมการปลูก
ป่า 

ส่วนโครงการพระราชด าริ
และกิจการพิเศษ 

(7) โครงการส ารวจขอ้มูลเตรียมการเพือ่จัดหาที่ดินให้
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอยา่งทั่วถึงและเป็นธรรม(กิจกรรม  

O O     
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ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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ส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผน
ที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 0.53 ล้านบาท) 

(8) โครงการปกป้องผืนป่า และรว่มพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน 
(กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปา่ชุมชน 2.47 ล้านบาท และ
กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 0.21 ล้านบาท) 

 
O  O O   

(9) โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ 
(กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพในการป้องกนัรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า 4.00 ล้านบาท) 

 
O   O   



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

8 
 

 
 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 1ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.1ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้

ของประเทศ 
1.1.1จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่าย

ดาวเทียม 

11.27  
ล้านไร ่
(จ.ชม  

9,678,957.48 

ไร ่
จ.ล าพูน  

1,592,671.67 

ไร่) 

11.27 
ล้านไร ่
(จ.ชม  

9,680,150.64 

ไร ่
จ.ล าพูน  

1,598,277.07 

ไร่) 

11.27 
ล้านไร ่
(จ.ชม  

9,680,150.64 

ไร ่
จ.ล าพูน  

1,598,277.07 

ไร่) 

11.27  
ล้านไร ่
(จ.ชม  

9,680,150.64 
ไร ่

จ.ล าพูน  
1,598,277.07 

ไร่) 
 

เป้าหมายแผนฯ 12 คือ 
สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้เป็นร้อย
ละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ 
แบ่งเป็นพื้นท่ีป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ร้อยละ 25 และ
พื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 
15 พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่ม
จาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 
1.58 ล้านไร่ พื้นท่ีปลูก
และฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- 11.27 ล้านไร ่
 

 
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      -      11.27 ล้านไร ่

             

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
ค าอธิบาย:  พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต , ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทียม sentinel-2 
 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนก ได้วา่เป็นไม้ยืนตน้ปกคลุมเป็น

ผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยูต่ามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีที่จ าแนกไดว้่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยไม่รวมถึง 
สวนยูคาลิปตสั หรือ พื้นที่ท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลติหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก ่พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาลม์ 

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมลูสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มกีารสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพื้นที่ ที่เพ่ิมขึ้น
หรือลดลงของพื้นที่ป่าไม ้

 
เงื่อนไข :  ต้องรักษาจ านวนป่าไม้ในพ้ืนท่ีวิกฤต จังหวัดเชียงใหม่ ให้เพิ่มขึ้นหรอืคงที่ 

 
หมายเหตุ :  ข้อมูลส าหรับการประเมินผล  โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือน มีนาคม2561  

 การประเมินผล จะประเมินผลรอบ 12 เดือน รอบเดียว 
 ให้น าผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2560 (ออกผลปลายเดือน มีนาคม 2561) มาใช้ในการประเมิน รอบ 12 เดือน ของปี 2561 

 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : - สว่นจัดการที่ดินปา่ไม ้

- สว่นป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 
- สว่นส่งเสริมการปลูกป่า 
 

 
 
 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 เอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.1.2 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – 

เข้าครอบครอง 
เข้าครอบครอง 

105.21 ไร ่
ส่งด าเนินคดี 
6,847.63ไร ่

เข้าครอบครอง 
2 ไร ่

ส่งด าเนินคดี
6,167.19ไร ่

เข้าครอบครอง 
165.93 ไร ่

ส่งด าเนินคดี 
2,378.57 ไร ่

เข้าครอบครอง 
1,000 ไร่ 

ส่งด าเนินคดี 
4,100 ไร่ 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

จ.เชียงใหม่ 
เข้าครอบครอง 400 ไร ่
ส่งด าเนินคดี 1,650 ไร่ 

จ.ล าพูน 
เข้าครอบครอง 100 ไร ่
ส่งด าเนินคดี 400 ไร่ 

จ.เชียงใหม่ 
เข้าครอบครอง 800 ไร ่
ส่งด าเนินคดี 3,300 ไร่ 

จ.ล าพูน 
เข้าครอบครอง 200 ไร ่
ส่งด าเนินคดี 800 ไร่ 

 

 
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      2,550 ไร่      5,100 ไร่ 

             

ค าอธิบาย:  พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง  
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนท่ีโดยการด าเนินการ 

1. ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เงื่อนไข: - 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
  1.1.3 จ านวนพ้ืนทีก่ารปลูกฟ้ืนฟปู่า 

3,006 ไร ่ 3,525 ไร ่ 3,900 ไร ่ 2,480 ไร ่
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่า 2,480 ไร่  
และกล้าไม้ 620,000 กล้า 

ปลูกป่าได้ 2,480 ไร่ 
 

 
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             

             

ค าอธิบาย:  การปลูกฟ้ืนฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจดัการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกท าลายและป่าที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
หลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี้  
1)  ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟ้ืนฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพืน้ท่ีและชนิดพันธ์ุไม้ทีม่ีความเหมาะสมกับชนิดป่า เช่น ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น 

ป่าเต็งรัง เป็นต้น  
2)  บ ารุงรักษา เช่น การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ การก าจดัวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการใหม้ีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า 

  ด าเนินการในพื้นที่ในความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
เงื่อนไข:  

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด :  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.2 การปลูกป่าเศรษฐกจิในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ - - 400 ไร่ 

80,000 
กล้า 

400 
ไร ่

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน  400 ไร่ 
- เตรียมกล้าไม้  จ านวน 80,000 กล้า 

400 ไร่ 
 

 
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            400 ไร่ 

             

ค าอธิบาย:  การปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิ หมายถึง การด าเนินการปลูกไมย้ืนต้น ท่ีเป็นไม้มีค่าทีม่ีรอบตัดฟันยาว (10 ปีขึ้นไป) ในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าใหเ้กิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลตอ่ความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ผลการด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสนับสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่ และ
เงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ เมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว ต้องมีอัตราการรอดตาย เฉลีย่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ในปีท่ี 1-3  ร้อยละ 85 
ขึ้นไป ในปีท่ี 4 และร้อยละ 80 ขึ้นไป ในปีท่ี 5 โดยให้ปลูกต้นไมร้อบตัดฟันยาวในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไมต้ามโครงการฯ ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 

 ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นท่ี เตรียมชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ  สอดคล้อง
ตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม บัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ ได้แก่ กระซิก, กระพี้เขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ,่ กันเกรา, เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, จ าปาป่า, ชิงชัน,  แดง, 
ตะเคียนชันตาแมว, ตะเคียนทอง, ตะเคียนหิน, ตะแบกนา, ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสือโคร่ง, ประดู่ป่า 

เงื่อนไข:  

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด :  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.3จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน 1,163 จุด 

(จ.ชม 
1,034 จุด
, จ.ลพ 

129 จุด) 

998 จุด 
(จ.ชม 

899 จุด, 
จ.ลพ 99 

จุด) 

549 จุด 
(จ.ชม 

343 จุด, 
จ.ลพ 

132 จุด) 

ต่ ากว่า  
903 จุด 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ต่ ากว่า 586 จุด ต่ ากว่า 903  จุด 
 

 
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             

             

ค าอธิบาย:  จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ดาวเทียมระบบ Modis    ในการตรวจหาจดุความร้อนจาก
ไฟป่า โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจดุความร้อน (Hotspot) จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time 
Mail alert และคดักรองข้อมูลจดุความร้อนที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซตส์่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ www.forest.go.th/wildfire และ
fire.gistda.or.th › fire_report › และ Application Line ไปยังหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป 

 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด :  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 2ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ 
การด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)    

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

  2.2 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 17,518-0-29 
ไร่ 

( ป่าสงวนฯ ) 

30,673-3-91 
ไร่ 

( ป่าสงวนฯ ) 

 
 

12,954.12 ไร่ 
แบ่งเป็น 
-  ป่าสงวนฯ  
11,505.6  ไร่ 
-   ป่าถาวร   
1,448.72  ไร่ 

15,000 ไร่ 
แบ่งเป็น 
-  ป่าสงวนฯ  
10,000  ไร่ 
-   ป่าถาวร   
5,000  ไร่ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
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      10,000 ไร ่      15,000 ไร ่

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

10,000 ไร่ ประกอบด้วย 
- ป่าสงวน 10,000 ไร ่

 

15,000 ไร่ ประกอบด้วย  
-  ป่าสงวนฯ 10,000  ไร่ 
-  ป่าถาวร  5,000  ไร ่

ค าอธิบาย: 
 
 

 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายแผนปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 
10,000 ไร่ โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงท่ีดิน ตามโครงการจดัการทรพัยากรที่ดิน
และป่าไม้ ในบริเวณพื้นที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมลูพร้อมรองรับการจัดที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจดัหาที่ดิน วัดผลการด าเนินงานจากจ านวนพื้นที่(ไร่) ที่
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

 พื้นที่ป่าไม้ถาวร หมายถึง พ้ืนท่ีที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 หลังจากนั้นมีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนก
ประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การถือครองท่ีดิน การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพื้นทีส่่วนใดที่จะรกัษาไว้เป็น
ป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นท่ีจัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พื้นที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพื่อ



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

17 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

ด าเนินการตามระเบยีบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ด าเนินการนี้เป็นพ้ืนท่ีตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมลูที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพืน้ท่ีป่าไม้
ถาวรที่ไดร้ับงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มฐีานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพ้ืนท่ีป่าไม้ถาวรได้อยา่งเป็น
ระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพืน้ท่ีป่าไม้
ถาวร ดังนี ้
1.  ส ารวจ ตรวจสอบสภาพปา่และการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อท่ีทั้งหมดของสภาพป่าท่ีเหลืออยู่ และจ านวนเนื้อท่ีรวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพ้ืนท่ีป่าไม้ 
2.  ส ารวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมลูว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพ้ืนท่ีป่าไม้ถาวรทั้งหมดนั้น ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลง

ที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพ้ืนท่ี 
3.  ส ารวจข้อมลูข้อเท็จจริงสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ น าข้อมูลที่ไดม้าพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกีย่วข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนินการเพื่อการ

บริหารจดัการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพ้ืนท่ีป่าไม้ถาวรต่อไป 
โดยวัดจากจ านวนพ้ืนท่ี (ไร่) ท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบตัิงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

เงื่อนไข:  

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด :  สว่นจัดการทีด่ินป่าไม ้
 

  



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

 ตัวช้ีวัด Agenda ส าคัญตามที่รัฐมนตรี
ก าหนด 

2.3ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่น าเข้าระบบข้อมลู 
ภูมิสารสนเทศ  

- - - ร้อยละ 100  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 
 

 
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      ร้อยละ 50      ร้อยละ 100 
             

ค าอธิบาย: 
 
 

 เป็นการน าเข้าข้อมลูป่าชุมชน ป่าภาครัฐ และป่าภาคเอกชน เข้าสูร่ะบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ และแสดงข้อมลูเป็นรายจังหวัดได้ 
โดยสามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ ท าให้เกิดความสะดวก รวดเรว็ ในการค้นหาข้อมูล เพื่อน ามาใช้งาน 

หมายเหตุ :  เป็นการจัดเก็บค่าพิกัดของข้อมูลป่าชุมชน ป่าภาครัฐและป่าภาคเอกชน จุดที่เกิดไฟป่า จุดเกิดเหตุคดดี้านป่าไม้ แล้วน าเข้าสู่ระบบข้อมลูภูมสิารสนเทศของกรมปา่ไม้ ไดแ้ก่ 
ระบบข้อมลูสารสนเทศกรมป่าไม้ (http://forestinfo.forest.go.th) ระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศเพื่อการบริหารระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า ระบบตดิตามจุดความรอ้น
ด้วยดาวเทียม หรือระบบอื่น ที่สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนท่ีได้ 

 การค านวณ จะเริม่ค านวณโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 เปรียบเทียบกับข้อมูลที่จัดเก็บในระบบกับข้อมลูที่มีค่าพิกัด แล้วหารเฉลี่ยตามจ านวนรายการข้อมลู ส่วนข้อมลู
สถานการณ์ไฟป่า แสดงตามที่ไดร้บัรายงานผ่านดาวเทียม 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด :  ส่วนอ านวยการ (ฝ่ายสารสนเทศ)  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนจัดการป่าชุมชน  
 ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 4ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม2560 

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

- - - ร้อยละ 80  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 

  
การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80  ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80  

ค าอธิบาย: 1.มตคิณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรบัปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม 
และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เร่ืองให้ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหนา้หนว่ยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษ เพื่อน ามาพจิารณาในการ
แต่งต้ัง จ่ายค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้สว่นราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มปีระสิทธภิาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม การลดกระดาษ 

3.  แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 1 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี้ 
1. การลดกระดาษ  

การรายงานผล 
1. การรายงานผลในกิจกรรมเรื่อง การลดกระดาษ ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลหรือรายงานความกา้วหน้าการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และใหร้ายงานถึงเดอืนกันยายน 

2561 ต่อเนื่องเป็นประจ าทกุเดือน 
 
 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย การรายงานผล 

1.  การลดกระดาษ • ราชการบริหารสว่นกลาง และราชการสว่นกลางใน
ภูมิภาค 
(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือกระดาษลดลง ร้อยละ 10 
• รอบที่ 1ร้อยละ 5 
• รอบที่ 2 ร้อยละ 10   (นับสะสม) 

รายงานงบประมาณการจัดซ้ือกระดาษที่ลดลง  
(เฉพาะเดือนที่มีการจัดซ้ือกระดาษ) 

 
เงื่อนไข 
 
 

ก าหนดใหส้่วนราชการจัดท าแผนการด าเนินงาน จ านวน 1 กิจกรรม  
** กรมป่าไม้ ประกอบด้วย 12 กิจกรรม ด าเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสดุ ที่ ทส 1600.9/ว 21429 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ของตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561และหนังสือกรม
ป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 1600.9/ว 24294 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดที่ 5.1 การจัดท าและ
การด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) 
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ส่วนอ านวยการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 5ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2559 

5.1 การจดัท าและด าเนินการตามแผนการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ

- - - - - 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

วัดผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ของส่วนราชการ ในช่วง 6 เดือนแรก 

ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลติและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเพื่อแสดงถึงศักยภาพของส่วนราชการ 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ค าอธิบาย: 1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิตามภารกจิ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS 

2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการโดยมีหลกัการคัดเลือก ดังนี้ (1)วงเงินงบประมาณสูงสุด (2) โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ (3) 
โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยทุธศาสตร์ชาติ /นโยบายรัฐบาลส าคัญ/ นโยบายเร่งด่วน  การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพฒันาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผ่นดิน
ยกเว้นงบบุคลากร 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 สูงกว่าเป้าหมาย :ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต ่ 90-100 %) 
 เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจา่ยอยู่ในระดับดีมาก (ตัง้แต่ 90-100%) และในกรณีที่ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากวา่ 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถือว่าเป็นไปตามเปา้หมาย 
 ต่ ากวา่เป้าหมาย :ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจา่ยอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากวา่ 70%) 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ส่วนอ านวยการ และหน่วยงานเจ้าของ โครงการ (9 โครงการ) 
(ตามหนังสือกรมป่าไม้ ดว่นที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 24294 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เร่ือง แนวทางการประเมินตัวชี้วดัที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตัวชีว้ัดที่ 5.1 การจัดท าและการ
ด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)   และหนังสือ กรมป่าไม้ ดว่นที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 1304          
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เร่ือง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 
 
 


