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สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)         ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1  
Function Base 

1.1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นท่ีป่าไม้
ของประเทศ 
    1.1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

 
 

11.16 ล้านไร่ 
(11,163,077.07 ไร่) 

 
 

11.27 ล้านไร่ 
(11,275,835.42 ไร่) 

 
 

11.38 ล้านไร่ 
(11,388,593.77 ไร่) 

 
 
รอผลการอ่านแปรจากกรมป่าไม้ ซึ่งจะด าเนินการ
สรุปภายในส้ินปี 2562 

 
 

 - 

     1.1.2 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 1,100 ไร่ 1,050 ไร่ 1,100 ไร่ 1,048.49 ไร ่ - 
 1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินและ

ฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
 

317 ระวาง 
 

423 ระวาง 
 

529 ระวาง 
 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
- 

องค์ประกอบที่ 2 
Agenda Base 

2.1.ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหาร
จัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
   2.1.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 

 
 

4 โรงเรียน 

 
 

5 โรงเรียน 

 
 

7 โรงเรียน 

 
 
อยู่ระหว่างด าเนินการและประสานงานกับทาง
โรงเรียน 

 
 

- 
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(58) 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

   2.1.2 การจัดหาท่ีดินท ากินให้ ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล 

 
2,758 ไร่ 

 
3,965 ไร่ 

 
4,597 ไร่ 

 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 
- 

   2.1.3 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับ
ชุมชน (เรือนเพาะชุมชน/ต าบล)ซ จัดต้ังเรือนเพาะ
ช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ 

 
 

18 ชุมชน 

 
 

24 ชุมชน 

 
 

30 ชุมชน 

 
 
อยู่ระหว่างการด าเนินการประสานงานระหว่างชุมชน 

 
 

- 
องค์ประกอบที่ 3 ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้      
องค์ประกอบที่ 4 

Innovation 
Base 

4.1 ร้อยละของคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. 
การอ านวยความสะดวกท่ีฯ ท่ีส่วนราชการสามารถ
ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

 
2 คู่มือ 

 
3 คู่มือ 

 
4 คู่มือ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการลดระยะเวลา จ านวนคู่มือ
ในกรณียื่นค าขอในส่วนภูมิภาค 

- 

องค์ประกอบที่ 5 
Potential Base 

5.1 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการ
ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี   
    5.1.1 น า เทคโนโลยี ดิจิ ทัลมาปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานและการให้บริการประชาชน 
และการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
 
-การด าเนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน) 
-คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน) 

 
 

 
 
ด าเนินการมอบเครื่องอ่านบัตรให้แก่หน่วยป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่าและหน่วยป้องกันพัฒนา
ป่าไม้ในสังกัดเรียบร้อยแล้ว 

 
 

80 

    5.1.2 พัฒนางานวนวัฒนวิจัย การขยาย
ผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจโครงการส่งเสริมผลิต
กล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน 

-การด าเนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน) 
-คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน) 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการประสานงานกับชุมชนในการ
ส่งเสริมการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (การ
จัดต้ังเรือนเพาะช า) 

- 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
              1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
ค าอธิบาย :  

• พิจารณาจากพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและ 

•  นิยามพื้นท่ีป่าไม้ท่ีใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ี  
ปกคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่  
และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพื้นท่ีป่าไม้ 
โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นท่ีท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ 
พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

• การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วย
สายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและ
รายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
พื้นท่ี  
ท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ 

• ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 

• เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ แบ่งเป็นพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 
25 และพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พื้นท่ีปลูกและฟื้นฟู
ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

11.16 ล้านไร่ 
(11,163,077.07 ไร่) 
Interval-ร้อยละ 1 

11.27 ล้านไร่ 
(11,275,835.42 ไร่) 

พ้ืนที่ป่า (ภาพถ่ายดาวเทียม
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 

11.38 ล้านไร่ 
(11,388,593.77 ไร่) 
Interval+ร้อยละ 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1.  ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวน
พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศ 

1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้-ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 

รอผลการอ่านแปรจากกรมป่าไม้ ซึ่งจะ
ด าเนินการสรุปภายในส้ินปี 2562 

- 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
        ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจาก ข้อมูลตามโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕60 – 
๒๕๖1   
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
        ความต้องการใช้ข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยรายปี เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนและ
การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดิน ป่าไม้ของประเทศไทย    
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
       ความคาดเคล่ือนในการแปลตีความหมายข้อมูลจากดาวเทียม ซึ่งอาจเกิดจาก  
       ๑) ช่วงเวลาในการบันทึกภาพดาวเทียม (ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม) เป็นช่วงผลัดใบของป่า  
เต็งรัง 
       ๒) การบันทึกภาพในช่วงท่ีเกิดไฟป่า ความหนาแน่นของต้นไม้ พืชพรรณ ลดลง ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ต้นไม้ท่ีถูกไฟป่า
จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ 
       ๓) ความคลาดเคล่ือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
หลักฐานอ้างอิง : 
        -            
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(61) 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 1.1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นทีป่่าไม้ของประเทศ 
              1.1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
ค าอธิบาย :  

• พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 

• จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ี
ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นท่ีโดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกค าส่ังให้ผู้กระท าความผิดตาม
มาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

- มาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีส่ิงปลูกสร้างขึ้น
ใหม่ หรือมีส่ิงอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจส่ังให้ผู้กระท าความผิดท าลาย
หรือรื้อถอนส่ิงนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือท าให้ส่ิงนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณีถ้าผู้กระท า
ความผิดไม่ปฏิบัติตามหรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิด หรือเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะกระท าดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าความผิดมีหน้าท่ี
ชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไป ในการท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีกระท าการเสียเองนั้น 

- มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรี
ได้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1)  ส่ังให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณี
ท่ีมีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2)  ส่ังเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่ส่ิงท่ีเป็นอันตราย 
หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 

(3)  ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิด
หรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อ
การนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินท่ียึดไว้ได้ออกขาย



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(62) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

(4) ด าเนินการอย่างหนึ่ งอย่าง ใด ท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่  
ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,000 ไร่ 1,050 ไร่ 1,100 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวน
พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศ 

1.1.2 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้  
(เข้าครอบครอง) 

1,048.49 ไร ่ - 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) รวมรวมสรุปข้อมูลพื้นท่ีป่าไม้ท่ี
ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง โดยการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 ได้พื้นท่ีท้ังหมด 
866.96 ไร่ และพื้นท่ีจากการส่งด าเนินคดีกรณีการบุกรุกพื้นท่ีป่า ได้ผลการด าเนินการท้ังหมด 181.53 ไร่  รวมทั้งหมด 
1,048.49 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1) งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2) กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 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. เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(63) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
             3) ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่)  
           4) ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นท่ี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1) ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 
2) ขาดยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีท่ีทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 

    ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
หลักฐานอ้างอิง : 

-หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ท่ี ทส 1614.4/1169 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2562 เรื่อง  
สรุปรายงานสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ และผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562)     

-ตารางสรุปผลการทวงคืนพื้นท่ีป่า (โดยการด าเนินการด าเนินคดี และการเจรจา/ไม่ด าเนินคดี) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 

-ตารางสรุปผลการทวงคืนพื้นท่ีป่า (โดยมาตรา 25) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า .ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(64) 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

ค าอธิบาย :  
• การตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) เพื่อเตรียมก าหนดเป็นกฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม พรบ.
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้  

• มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของ 
ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าท่ีก าหนดเป็น 
ป่าสงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

• มาตรา 7 “การเปล่ียนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดยออก
กฎกระทรวง และเฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีเปล่ียนแปลง 
หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

• พิจารณาความส าเร็จการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตาม
กฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราส่วน 
1 : 4000 (One Map) เพื่อปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศและได้รับการจัดเก็บ
ในระบบภูมิสารสนเทศ โดยด าเนินการในพื้นท่ีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ป่า รวม 10,000 ระวาง 
และการยกร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนท่ีแนบท้าย 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- 317 ระวาง 

- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวน
แห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อย
ละ 60 

- 423 ระวาง  

- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวน
แห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย 
ร้อยละ 80 

- 529 ระวาง  

- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวน
แห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย 
ร้อยละ 100 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(65) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุง
แนวเขตท่ีดินฐานข้อมูลป่าไม้ 
(One Map) 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ - 

\ 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         เพื่อด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีในความรับผิดชอบขอกรมป่าไม้(แนวเขตท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง) ระยะ 123,537 กิโลเมตร ตามผลการด าเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา
ส่วน 1:4000 (One Map) 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
         - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
         - 
หลักฐานอ้างอิง : 
          หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1603.1/2730 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปม.2) และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1603.2/4220 ลงวันท่ี 
27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าแผนท่ีแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวน
แห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 :4000 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(66) 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
 

ค าอธิบาย :  
• โดยการประเมินความส าเร็จ ท้ัง 6 โครงการ จะประเมินผลจากผลผลิต และค่าเป้าหมายดังนี้ 

1. การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม:ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ท่ีจะไปสู่บทบาทนั้น (How-To) 

2. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า : 7 โรงเรียน 
3. การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้  
4. การจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 4,597 ไร่ 
5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน :  
6. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน(เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล 

ต้นแบบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการชุมชน ไม้มีค่า จ านวน 30 ชุมชน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1-2 ผลผลิต 3-4 ผลผลิต 5-6 ผลผลิต 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

2.1. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูป
การบริหารจัดการป่าไม้เพื่อ
ความยั่งยืน  

3 ผลผลิต 
ได้แก่ -โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
-การจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล 
-โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี
ส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/

75 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(67) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 

ต าบล) :จัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล
ต้นแบบ เพื่อเป็นการสนับสนุนกา
ขับเคล่ือนโครงการชุมชนไม้มีค่า 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และด าเนินการกิจกรรมท้ังหมด ได้แก่ 
กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า จ านวน 7 โรงเรียน, กิจกรรมการจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
และโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : การจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล
ต้นแบบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการชุมชนไม้มีค่า 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
        - ความร่วมมือของโรงเรียนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
        - ความต้องการกล้าไม้พันธุ์ดีของชุมชน 
        - ความร่วมมือของชุมชนในการขับเคล่ือนกิจกรรม 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
        - 
หลักฐานอ้างอิง :  

- หนังสือส านักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.3/ ว 2482 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอส่ง
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนปลูกป่าภาครัฐ จ านวน  
4 กิจกรรม (กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า, กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า, กิจกรรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน 
ฟื้นฟูป่า, กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชัน) 
       - หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ท่ี ทส 1614.7/4436 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง 
ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) (แนวทางการด าเนินงานแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมน้อมน าศาสตร์พระราชา ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน) 
       - หนังสือส านักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.4/363 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอแก้ไข
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.2) กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ี  
สีเขียว และกิจกรรมโครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อเตรียมจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่                
     



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(68) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนอ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
                 -ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า/ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(69) 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
             2.1.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  

ค าอธิบาย :  
1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
• ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตส านึก

เยาวชนด้านการฟื้นฟูป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดย มีเป้าหมายจ านวนโรงเรียนจ านวน 148 
โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

จ านวน 1 โรงเรียน 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีรายภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโต  

บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน)  
     จ านวน 6 โรงเรียน  

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

4 โรงเรียน 5 โรงเรียน  7 โรงเรียน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

2.1.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการ
ฟื้นฟูป่า  

 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ ล ะ
ประสานงานกับทางโรงเรียนในพื้นท่ี 

- 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(70) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
           ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

- ความร่วมมือของโรงเรียนเป้าหมายในพื้นท่ี  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
             -เนื่องจากรับแผนงบประมาณมาตอนปลายภาคเรียนท่ี 1 ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน่ได้ทันที จึงต้องรอทาง
โรงเรียนเปิดภาคเรียนท่ี 2 ในเดือนพฤษภาคม 2562 
หลักฐานอ้างอิง : 

- หนังสือส านักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.3/ ว 2482 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอส่ง
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนปลูกป่าภาครัฐ จ านวน 4 
กิจกรรม (กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า, กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า, กิจกรรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า, 
กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชัน) 

- หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ท่ี ทส 1614.7/4436 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง 
ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) (แนวทางการด าเนินงานแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมน้อมน าศาสตร์พระราชา ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน) 
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
                  ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ และศูนย์ป่าไม้ล าพูน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(71) 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
             2.1.2 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

ค าอธิบาย :  
• รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี14 ตุลาคม 

2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบ
แนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรร มการท่ีเกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) คือ การจัดท่ีดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิ
อยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
และส่งเสริมการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน
ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
• พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ซึ่ง

เป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูล
แปลงท่ีดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ในบริเวณพื้นท่ี
ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การจัดท่ีดินตามนโยบายของรัฐบาล  
• วัดจากจ านวนพื้นท่ี (ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
• การจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี ส่งพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีความพร้อมท่ีจะด าเนินการจัดหาท่ีดินให้ชุมชน 
2. กรมป่าไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินพิจารณา  
3. คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินพิจารณาก าหนดเป็นพื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพื้นท่ีเป้าหมายให้ คทช. จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นท่ีท่ี

จะด าเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองท่ีดินเดิม(ถ้ามี) 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นท่ีด าเนินการ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2,758 ไร ่ 3,965 ไร ่ 4,597 ไร ่
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(72) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

2.1.2 การจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ - 

\ 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ประสานการปฏิบั ติร่วมกับ คทช.จังหวัด เพื่อด าเนินการให้ เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานของ

คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน ในขั้นตอนของ คทช.จังหวัด ในส่วนของการพิจารณาขอบเขตพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการ (เพื่อใช้
เป็นขอบเขตในการยื่นขออนุญาต) 

2. ส ารวจตรวจสอบและจัดท าข้อมูล 
2.1 จัดท าข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน  

       2.2 ตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ครอบครองท่ีดินเดิม (ผลการรังวัดแปลงท่ีดินตามโครงการ) 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
        - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1603.1/3750 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปม.2) และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1603.3/22587  
ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ข้อก าหนดการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีเพื่อจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนในพื้นท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาต ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(73) 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
             2.1.3 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) : จัดต้ังเรือนเพาะช า
ชุมชน/ต าบล ต้นแบบ จ านวน 30 ชุมชน  

ค าอธิบาย :  
• การจัดท าโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) เป็นข้อส่ังการ

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการด าเนินการเพาะ
ช ากล้าไม้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการชุมชนไม้มีค่าท่ีคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 18 
กันยายน 2561 ลงมติว่า 

1)  เห็นชอบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2)  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีป่าไม้ในภาพรวมของประเทศและเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน ท้ังนี้ ให้พิจารณาถึงการปลูกป่าในพื้นท่ีเขา
หัวโล้นและพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

• สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสาย
พันธุ์ดีให้กับชุมชนท่ีมีศักยภาพและมีความต้องการท่ีจะด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1.  ส ารวจชุมชนท่ีมีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ให้กับชุมชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

2.  คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธุ์ดีท่ีเหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาเมล็ดไม้มีค่า
สายพันธุ์ดีแต่ละชนิดท่ีมีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีจากส านักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ใ ห้
การสนับสนุน/จ าหน่ายให้ชุมชนท่ีสนใจในราคาทุน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการปลูกว่าต้นไม้ท่ีปลูกเป็นสายพันธุ์
ท่ีดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธุ์ไม้ท่ีสนับสนุนนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธุ์ใด 

3.  สนับสนุนให้มีการจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธุ์ โดยการ
เพาะเมล็ด การปักช า หรืออื่น ๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้ในการขยายพันธุ์ไม้แต่ละชนิด 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(74) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

18 ชุมชน 24 ชุมชน 30 ชุมชน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

2.1.3 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้
พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะ
ช าชุมชน/ต าบล) : จัดต้ังเรือน
เพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ
จ านวน 30 ชุมชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการประสานงานกับ
ชุมชนในการส่งเสริมการผลิตกล้าไม้พันธุ์
ดีส าหรับชุมชน (การจัดต้ังเรือนเพาะช า) 

- 

\ 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ส ารวจข้อมูลความต้องการกล้าไม้ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะด าเนินการ 
2. ผลิตกล้าไม้เพื่อสนับสนุนงาน/โครงการหลักของกรมป่าไม้เ และโครงการต่าง ๆ ของจังหวัด หน่วยงานราชการ 

องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ศาสนสถาน และประชาชนท่ัวไป 
3. ให้หน่วยปฏิบัติงานด าเนินการเกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ตามค าช้ีแจงเพิ่มเติมใน ปม.2 
4. ให้ค าแนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้แก่ชุมชน 

ติดตามผลการด าเนินงาน การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
             - ความร่วมมือจากชุมชนในพื้นท่ี ท่ีจะด าเนินการจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน 
             - ความต้องการกล้าไม้พันธุ์ดีในชุมชน 
  



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(75) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
             - 
หลักฐานอ้างอิง : 
              -หนังสือส านักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.4/363 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอแก้ไข
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.2) กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียว และกิจกรรมโครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อเตรียมจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่                
ผู้รับผิดชอบ : สถานีเพาะช ากล้าไม้ ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่/ศูนย์ป่าไม้ล าพูน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(76) 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 4.1 ร้อยละของคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถลด
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

ค าอธิบาย :  
กรณีที่ 1  ส่วนราชการที่มีการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ จะประเมิน

ความส าเร็จของการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือส าหรับประชาชนของส่วนราชการ  

• ส่วนราชการต้องด าเนินการปรับปรุงคู่มือบริการประชาชนตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ โดยประเมิน
ความส าเร็จในการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือบริการประชาชนซึ่งตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ 
ระยะท่ี 2 ของส่วนราชการ ต้องลดระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือส าหรับประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

• ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้ มีแผนการปรับลดระยะเวลาคู่มือส าหรับประชาชน (ส่วนภูมิภาค) 
จ านวน 4 คู่มือ ดังนี้ 

• ร้อยละ 100 (100 คะแนน) 

• สูตรการค านวณ  
จ านวนคู่มือฯ ท่ีส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของระยะเวลาคู่มือเดิม 

X 100 
จ านวนคู่มือฯ ทั้งหมดที่ต้องปรับปรุงลดระยะเวลาในปี 2562 

ล าดับ ชื่อคู่มือส าหรับประชาชน ระยะเวลาเดิม 

1 การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  

(กรณีย่ืนค าขอในส่วนภูมิภาค) 

7 วันท าการ 

2 การออกหนังสือรับรองไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร (กรณีย่ืนค าขอในส่วนภูมิภาค) 7 วันท าการ 

3 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติ ป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (ส่วนภูมิภาค) 

127 วันท าการ 

4 การอนุญาตท าไม้หวงห้ามที่ข้ึนอยู่ในที่ดินที่ไม่ใช่ป่าในส่วนภูมิภาค 60 วันท าการ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(77) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2 คู่มือ 3 คู่มือ 4 คู่มือ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

4.1 ร้อยละของคู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. การ
อ านวยความสะดวกฯ ท่ีส่วน
ราชการสามารถลดระยะเวลาได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

 

ด าเนินการลดระยะเวลาได้ 
จ านวน 4 คู่มือ  

(ในกรณีท่ียื่นค าขอในส่วนภูมิภาค) 

100 คะแนน 

\ 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
               ปฏิบัติงานตามข้ันตอนในคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละงาน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

- บุคลากรในการด าเนินงาน 

- งบประมาณ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

-  
หลักฐานอ้างอิง :  
            -ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2552 
            -กฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(78) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
            -แนวทางการปฏิบัติ/กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ และศูนย์ป่าไม้ล าพูน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(79) 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 5.1 การด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
             5.1.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและการให้บริการประชาชน และการ
เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
             ผลผลิต ที่ 3 มีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Linkage Center มาใช้ในการให้บริการเพื่อลดส าเนาเอกสาร 

ค าอธิบาย :  
               ด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลจาก Linkage Center มาใช้ในการลดส าเนาเอกสาร โดยระยะเร่งด่วน ได้แก่ ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียน และเช่ือมโยงข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลหนังสือเดินทาง  
เกณฑ์การประเมิน : 
• 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1.  การด าเนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน) 
- ได้จ านวนผลผลิตครบถ้วนตามท่ีก าหนดในประเด็นนั้น ๆ (5 คะแนน) 
- ผลผลิตสามารถตรวจสอบผลการด าเนินการ เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (10 คะแนน) 
- ผลผลิตได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอ านาจในการน าไปปฏิบัติต่อไป (5 คะแนน) 

2.  คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน) 
• ผลผลิตมีความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นและวิธีการด าเนินการ (how to) ท่ีก าหนด เพื่อตอบสนองการบรรลุ

เป้าหมายหรือผลลัพธ์ของประเด็นนั้น ๆ (25 คะแนน) 
• ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานตามประเด็นท่ีก าหนด (30 คะแนน) 
• มีการน าผลผลิตท่ีได้ไปด าเนินการในบางส่วน (ทดสอบ/น าร่อง) หรือมีการน าผลผลิตท่ีได้ไปใช้ด าเนินการใน

ขั้นตอนต่อไป เช่น ถ้าเป็นรายงานการศึกษา ต้องมีการด าเนินการตามผลการศึกษาในบางส่วน/ ถ้าเป็นการ
พัฒนาระบบ IT ต้องมีการทดสอบหรือน าร่องในบางระบบ/ ถ้าเป็นรายงานการศึกษาการแก้ไขกฎหมาย ต้องมี
การน าผลการศึกษาไปรับฟังความเห็นหรือจัดท าร่างกฎหมาย เป็นต้น (10 คะแนน) 

 สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจนจากผลการด าเนินการในการน าผลผลิตไปใช้ทดสอบ/น าร่อง หรือ
น าไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (มีสรุปผลการวิเคราะห์ 
ของผลผลิตท่ีได้น าไปด าเนินการ/ มีการเผยแพร่ผลผลิต สร้างความรับรู้ความเข้าใจ หรือสรุปปัญหาจากการประกาศใช้กฎ 
ระเบียบ เป็นต้น) (15 คะแนน) 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(80) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

5.1.1 ผลผลิตท่ี 3 มีการเช่ือมโยง
ข้อมูลจาก Linkage Center มา
ใช้ในการให้บริการเพื่อลดส าเนา
เอกสาร 

ด าเนินการมอบเครื่องอ่านบัตรให้แก่
หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ในสังกัด
เรียบร้อยแล้ว 

80 

\ 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
            -เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อขยายผลและส่งมอบเครื่องอ่านบัตรให้แก่
หน่วยงานในสังกัด  
            -ลงพื้นท่ีให้ข้อมูลความรู้ พร้อมมอบเครื่องอ่านบัตรให้แก่หน่วยป้องกันฯ โดยอธิบายวิธีใช้งานแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ โดยระบบออนไลน์ต้องขอรหัสผู้ใช้งานจากกรมการปกครองและขอ Pin Code จากท่ีว่าการอ าเภอหรือเทศบาล 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอ เทศบาล ซึ่งเป็นผู้มอบรหัสผ่านในการใช้งานระบบ Linkage 
Management  

- หน่วยป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ในพื้นท่ี  

- คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตท่ีใช้ร่วมกับระบบ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการท างาน เช่น Note Book ต้องใช้ window 10 ขึ้นไป 

- ขาดอุปกรณ์ท่ีใช้เช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
หลักฐานอ้างอิง : 
              -รายงานผล บันทึกการส่ง-มอบ เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card REA) หน่วย
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และหน่วยพัฒนาการป่าไม้ในแต่ละท้องท่ี           
              -หนังสือส านักแผนงานและสารสนเทศ ท่ี ทส 1606.54/ว4240 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 เ รื่อง  
ขอรายช่ือผู้ใช้งานโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์  
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายสารสนเทศ ส่วนอ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(81) 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 5.1 การด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
             5.1.2 พัฒนางานวนวัฒนวิจัย การขยายผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี
ส าหรับชุมชน 

ค าอธิบาย :  
เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล ท่ีชุมชนสามารถจัดต้ังได้ และผลิตกล้าไม้คุณภาพดีด้วยตนเอง น าไปปลูกใน

ชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยการจัดการตามหลักวนวัฒนวิธี จากการท่ีกรมป่าไม้สนับสนุนหรือ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธุ์ดีให้กับชุมชนท่ีมีศักยภาพ
และมีความต้องการท่ีจะด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ด้วยตนเอง และการจัดท าเรือนเพาะช าชุมชนเพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการชุมชนไม้มีค่า 

เมื่อท าการส ารวจชุมชนท่ีมีความพร้อม เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน หน่วยงานเพาะ
ช ากล้าไม้ จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่ีมีความพร้อมตามแบบส ารวจความต้องการจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน/
ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้  
พ.ศ. 2562 ต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
• 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1.  การด าเนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน) 
- ได้จ านวนผลผลิตครบถ้วนตามท่ีก าหนดในประเด็นนั้น ๆ (5 คะแนน) 
- ผลผลิตสามารถตรวจสอบผลการด าเนินการ เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (10 คะแนน) 
- ผลผลิตได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอ านาจในการน าไปปฏิบัติต่อไป (5 คะแนน) 

2.  คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน) 
• ผลผลิตมีความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นและวิธีการด าเนินการ (how to) ท่ีก าหนด เพื่อตอบสนองการบรรลุ

เป้าหมายหรือผลลัพธ์ของประเด็นนั้น ๆ (25 คะแนน) 
• ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานตามประเด็นท่ีก าหนด (30 คะแนน) 
• มีการน าผลผลิตท่ีได้ไปด าเนินการในบางส่วน (ทดสอบ/น าร่อง) หรือมีการน าผลผลิตท่ีได้ไปใช้ด าเนินการใน

ขั้นตอนต่อไป เช่น ถ้าเป็นรายงานการศึกษา ต้องมีการด าเนินการตามผลการศึกษาในบางส่วน/ ถ้าเป็นการ
พัฒนาระบบ IT ต้องมีการทดสอบหรือน าร่องในบางระบบ/ ถ้าเป็นรายงานการศึกษาการแก้ไขกฎหมาย ต้องมี
การน าผลการศึกษาไปรับฟังความเห็นหรือจัดท าร่างกฎหมาย เป็นต้น (10 คะแนน) 

 สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจนจากผลการด าเนินการในการน าผลผลิตไปใช้ทดสอบ/น าร่อง หรือ
น าไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (มีสรุปผลการวิเคราะห์ 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(82) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
ของผลผลิตท่ีได้น าไปด าเนินการ/ มีการเผยแพร่ผลผลิต สร้างความรับรู้ความเข้าใจ หรือสรุปปัญหาจากการประกาศใช้กฎ 
ระเบียบ เป็นต้น) (15 คะแนน) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

5.1.1 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้
พันธุ์ดีส าหรับชุมชน (เรือนเพาะ
ช าชุมชน/ต าบล) : จัดต้ังเรือน
เพาะช าชุมชน/ต าบล ต้นแบบ
จ านวน 30 ชุมชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการประสานงานกับ
ชุมชนในการส่งเสริมการผลิตกล้าไม้พันธุ์
ดีส าหรับชุมชน (การจัดต้ังเรือนเพาะช า) 

- 

\ 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
5. ส ารวจข้อมูลความต้องการกล้าไม้ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะด าเนินการ 
6. ผลิตกล้าไม้เพื่อสนับสนุนงาน/โครงการหลักของกรมป่าไม้เ และโครงการต่าง ๆ ของจังหวัด หน่วยงานราชการ 

องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ศาสนสถาน และประชาชนท่ัวไป 
7. ใหห้น่วยปฏิบัติงานด าเนินการเกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ตามค าช้ีแจงเพิ่มเติมใน ปม.2 
8. ให้ค าแนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้แก่ชุมชน 

ติดตามผลการด าเนินงาน การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
             - ความร่วมมือจากชุมชนในพื้นท่ี ท่ีจะด าเนินการจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน 
             - ความต้องการกล้าไม้พันธุ์ดีในชุมชน  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
             - 
หลักฐานอ้างอิง : 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(83) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ...✓... ) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)          ( .......... ) รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562) 
 
              -หนังสือส านักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.4/363 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอแก้ไข
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.2) กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ี  
สีเขียว และกิจกรรมโครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อเตรียมจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่                
ผู้รับผิดชอบ : สถานีเพาะช ากล้าไม้ ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่/ศูนย์ป่าไม้ล าพูน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
 

 


