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สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

 

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

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ำ 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1  
Function Base 

1.1. ความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นทีป่่าไม้
ของประเทศ 
    1.1.1 จำนวนพื้นที่ปา่ไม้ – สำรวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 

 
 

11.16 ล้านไร ่
(11,163,077.07 

ไร่) 

 
 

11.27 ล้านไร ่
(11,275,835.42 

ไร่) 

 
 

11.38 ล้านไร ่
(11,388,593.77 

ไร่) 

 
 

รอผลการอ่านแปรจากกรมป่าไม้ ซึ่งจะดำเนินการ
สรุปช่วงสิ้นปี 2562 

 
 
- 

 
     1.1.2 พื้นที่ป่าไมท้ี่ทวงคนืได้ (เข้าครอบครอง) 1,000 ไร่ 1,050 ไร่ 1,100 ไร่ 2,473.38 ไร่ 100 
 1.2 ความสำเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดิน

และฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
 

317 ระวาง 
 

423 ระวาง 
 

529 ระวาง 
 

529 ระวาง 
 

100 
องค์ประกอบท่ี 2 
Agenda Base 

2.1.ระดับความสำเร็จในการปฏิรูปการบริหาร
จัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยนื 
   2.1.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูปา่ 

 
 

4 โรงเรียน 

 
 

5 โรงเรียน 

 
 

7 โรงเรียน 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 7 โรงเรียน 
1.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า    จำนวน      1   โรงเรียน 
   -โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ.เชียงดาว 
2.ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่          จำนวน      3   โรงเรียน 
   -โรงเรียนบ้านทุ่งละคร อ.เชียงดาว 
   -โรงเรียนบ้านแม่นะ อ.เชียงดาว 
   -โรงเรียนบ้านเนินวิทยา อ.แม่แจ่ม 
3.ศูนย์ป่าไม้ลำพูน            จำนวน      3   โรงเรียน 
   -โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ 
   -โรงเรียนบ้านแม่ป๊อก อ.ลี้ 

 
 

100 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ำ 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

   -โรงเรียนบ้านป่าจี้  อ.ลี้ 
   2.1.2 การจัดหาที ่ด ินทำกินให้ช ุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล 

 
2,758 ไร่ 

 
3,965 ไร่ 

 
4,597 ไร่ 

 
4,597 ไร ่

 
100 

   2.1.3 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ ์ดี
สำหรับชุมชน (เรือนเพาะชุมชน/ตำบล)ซ จัดตั้ง
เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล ต้นแบบ 

 
18 ชุมชน 

 
24 ชุมชน 

 
30 ชุมชน 

 
30 ชุมชน 

 
100 

องค์ประกอบท่ี 3 ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้      
องค์ประกอบท่ี 4 

Innovation 
Base 

4.1 ร้อยละของคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. 
การอำนวยความสะดวกที่ฯ ที่สว่นราชการสามารถ
ลดระยะเวลาไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

 
2 คู่มือ 

 
3 คู่มือ 

 
4 คู่มือ 

 
ดำเนินการลดระยะเวลาได้ จำนวน 4 คู่มือ  

(ในกรณีที่ยื่นคำขอในส่วนภูมิภาค) 

 
100 

องค์ประกอบท่ี 5 
Potential Base 

5.1 ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการ
ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี   
    5.1.1 นำเทคโนโลยีดิจ ิทัลมาปรับเปลี ่ยน
กระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชน 
และการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
 
-การดำเนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน) 
-คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน) 

 
 

 
 
ดำเนินการมอบเครื่องอ่านบัตรให้แก่หน่วยป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่าและหน่วยป้องกันพัฒนา
ป่าไม้ในสังกัดเรียบร้อยแล้ว 

 
 

100 

    5.1.2 พ ัฒนางานวนวัฒนวิจ ัย การขยาย
ผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจโครงการส่งเสริมผลิต
กล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับชุมชน 

-การดำเนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน) 
-คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.1 ความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
              1.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้-สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
คำอธิบาย :  
• พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

และกรมทรัพยากรทางทะเลและ 
•  นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่  

ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่  
และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ 
พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

• การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วย
สายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและ
รายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อดำเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
พ้ืนที่  
ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 

• ข้อมูลสำหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 

• เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อย
ละ 25 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและ
ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำเพ่ิมข้ึน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

11.16 ล้านไร ่
(11,163,077.07 ไร่) 

Interval-ร้อยละ 1 

11.27 ล้านไร ่
(11,275,835.42 ไร่) 

พื้นที่ป่า (ภาพถ่ายดาวเทียม
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 

11.38 ล้านไร ่
(11,388,593.77 ไร่) 

Interval+ร้อยละ 1 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้

1.  ความสำเร็จของการเพ่ิม
จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 

1.1 จำนวนพ้ืนที่ป่าไม-้สำรวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 

รอผลการอ่านแปรจากกรมป่าไม้ ซึ่งจะ
ดำเนินการสรุปภายในสิ้นปี 2562 

- 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
        ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจาก ข้อมูลตามโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕๖2   
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
        ความต้องการใช้ข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยรายปี เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนและ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ของประเทศไทย    
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
       ความคาดเคลื่อนในการแปลตีความหมายข้อมูลจากดาวเทียม ซึ่งอาจเกิดจาก  
       ๑) ช่วงเวลาในการบันทึกภาพดาวเทียม (ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม) เป็นช่วงผลัดใบของป่า  
เต็งรัง 
       ๒) การบันทึกภาพในช่วงที่เกิดไฟป่า ความหนาแน่นของต้นไม้ พืชพรรณ ลดลง ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ต้นไม้ที่ถูกไฟป่า
จะมีการฟ้ืนตัวขึ้นมาใหม่ 
       ๓) ความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
หลักฐานอ้างอิง : 
        รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้  ปี พ.ศ. 2559-2560 สำนักจัดการที่ดิน กรมป่าไม้ 
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.1. ความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
              1.1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 
คำอธิบาย :  
• พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง (ไร่) 
• จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการดำเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ดำเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดตาม

มาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
- มาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้าง

ขึ้นใหม่ หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่ งให้ผู้กระทำความผิด
ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณีถ้าผู้กระทำ
ความผิดไม่ปฏิบัติตามหรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด หรือเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำความผิดมีหน้าที่
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้น 

- มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และ
รัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
ดังต่อไปนี้ 

(1)  สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณี
ที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือทำประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย 
หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในเวลาที่กำหนดให้ 

(3)  ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด
หรือรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การนั้น ให้ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นำความในมาตรา 1327 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

(4) ดำเน ินการอย่างหนึ ่งอย ่างใดที ่ เห ็นสมควร ทั ้งน ี ้ เพ ื ่อป ้องกันหร ือบรรเทาความเส ียหายแก่  
ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,000 ไร ่ 1,050 ไร ่ 1,100 ไร ่
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้

1.1 ความสำเร็จของการเพ่ิมจำนวน
พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 

1.1.2 พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้  
(เข้าครอบครอง) 

 
2,473.38 ไร่ 

 
100 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รวมรวมสรุปข้อมูลพื้นที่ป่าไมท้ี่
ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง โดยการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ประชาชนคืนพื้นที่ให้รัฐเอง โดยไม่ต้องดำเนินคดี ได้พื้นที่
ทั้งหมด 1,493.37 ไร่ และพื้นที่จากการส่งดำเนินคดีกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่า ได้ผลการดำเนินการทั้งหมด 980.01 ไร่  
รวมทั้งหมด 2,473.38 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

1) งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
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. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
             3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้ที่ 1 (เชียงใหม่)  
           4) ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

1) ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 
2) ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 

    ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

-ตารางสรุปพื้นท่ีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ที่ 1 (เชียงใหม่) 

-แบบรายงานข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ประชาชนคืนพื้นที่ให้รัฐเองโดยไม่ต้องดำเนินคดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า .สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.2 ความสำเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
คำอธิบาย :  
• การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) เพื่อเตรียมกำหนดเป็นกฎหมาย เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตาม 
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้  

• มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของ  
ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระทำได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่กำหนดเป็น  
ป่าสงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

• มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทำได้โดยออก
กฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง 
หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

• พิจารณาความสำเร็จการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตาม
กฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราส่วน 
1 : 4000 (One Map) เพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและได้รับการ
จัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ โดยดำเนินการในพื้นที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,221 ป่า รวม 10,000 
ระวาง และการยกร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนที่แนบท้าย 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต่ำ 
(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 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้

1.2 ความสำเร็จของการปรับปรุง
แนวเขตที่ดินฐานข้อมูลป่าไม้ 
(One Map) 

 

 529 ระวาง 100  
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
         เพ่ือดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ในความรับผิดชอบขอกรมป่าไม้(แนวเขตที่มีการ
เปลี่ยนแปลง) ระยะ 123,537 กิโลเมตร ตามผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1:4000 (One Map) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
         ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รูปแบบวิธีการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
         ความเข้าใจในวิธีการดำเนินการ  
หลักฐานอ้างอิง : 
         - หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.1/2730 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปม.2) และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.2/4220 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง
ป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 :4000 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562    
         - คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ 113/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมจัดทำแผนที่ท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2.1 ระดับความสำเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
 
คำอธิบาย :  
• โดยการประเมินความสำเร็จ ทั้ง 6 โครงการ จะประเมินผลจากผลผลิต และค่าเป้าหมายดังนี้ 

1. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม:ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ที่จะไปสู่บทบาทนั้น (How-To) 

2. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า : 7 โรงเรียน 
3. การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้  
4. การจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล : 4,597 ไร่ 
5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน :  
6. โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับชุมชน(เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล) : จัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล 

ต้นแบบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชน ไม้มีค่า จำนวน 30 ชุมชน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1-2 ผลผลิต 3-4 ผลผลิต 5-6 ผลผลิต 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้

2.1. ระดับความสำเร็จในการปฏิรูป
การบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือ
ความยั่งยืน  

3 ผลผลิต 
ได้แก่ -โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
-การจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล 
-โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี
สำหรับชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน/
ตำบล) :จัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล
ต้นแบบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนกา
ขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า 

 
 

75 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
          สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการกิจกรรมทั้งหมด ได้แก่ 
กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า จำนวน 7 โรงเรียน, กิจกรรมการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
และโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล) : การจัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล
ต้นแบบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
        - ความร่วมมือของโรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
        - ความต้องการกล้าไม้พันธุ์ดีของชุมชน 
        - ความร่วมมือของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม   
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
        ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :  

- หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.3/ ว 2482 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอส่ง
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนปลูกป่าภาครัฐ จำนวน  
4 กิจกรรม (กิจกรรมบำรุงรักษาป่า, กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า, กิจกรรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน  
ฟ้ืนฟูป่า, กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน) 
       - หนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ ทส 1614.7/4436 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) (แนวทางการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน) 
       - หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/363 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอแก้ไข
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่  
สีเขียว และกิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพ่ือเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่  
     
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
                 -ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า/ส่วนจัดการป่าชุมชน 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

12 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2.1 ระดับความสำเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
             2.1.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  
คำอธิบาย :  

1. โครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 
• ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า  เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตสำนึก

เยาวชนด้านการฟื้นฟูป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดย มีเป้าหมายจำนวนโรงเรียนจำนวน 148 
โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
(1) กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  

จำนวน 1 โรงเรียน 
(2) กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่รายภาค (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต  

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)  
     จำนวน 6 โรงเรียน  

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

4 โรงเรียน 5 โรงเรียน  7 โรงเรียน 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้

2.1.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการ
ฟ้ืนฟูป่า  

 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 7 โรงเรียน 
1.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า    จำนวน      1   โรงเรียน 
   -โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ.เชียงดาว 
2.ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่          จำนวน      3   โรงเรียน 
   -โรงเรียนบ้านทุ่งละคร อ.เชียงดาว 
   -โรงเรียนบ้านแม่นะ อ.เชียงดาว 
   -โรงเรียนบ้านเนินวิทยา อ.แม่แจ่ม 
3.ศูนย์ป่าไม้ลำพูน            จำนวน      3   โรงเรียน 
   -โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ 
   -โรงเรียนบ้านแม่ป๊อก อ.ลี้ 
   -โรงเรียนบ้านป่าจี้  อ.ลี้ 

 
 
 

100 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

13 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้”  

2. ออกแบบกิจกรรมและจัดทำสื่อการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ 
4. ประเมินผลการเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. ความร่วมมือของโรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
2. กลุ่มเป้าหมายของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
3. เนื้อหาของฐานการเรียนรู้ที่สื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของโครงการ 
4. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อโครงการในการเป็นผู้ปฏิบัติงานและดำเนินโครงการ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
             -เนื่องจากรับแผนงบประมาณมาตอนปลายภาคเรียนที่ 1 ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน่ได้ทันที จึงต้องรอทาง
โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2562  
หลักฐานอ้างอิง : 

- หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.3/ ว 2482 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอส่ง
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนปลูกป่าภาครัฐ จำนวน 4 
กิจกรรม (กิจกรรมบำรุงรักษาป่า, กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า, กิจกรรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้านฟ้ืนฟูป่า, 
กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน) 

- หนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ ทส 1614.7/4436 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) (แนวทางการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน)  

 
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
                  ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ และศูนย์ป่าไม้ลำพูน 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2.1 ระดับความสำเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
             2.1.2 การจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
คำอธิบาย :  

• รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14 ตุลาคม 
2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบ
แนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที ่ด ินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรร มการที ่เก ี ่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิ
อยู่อาศัยทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
และส่งเสริมการดำรงชีพเพ่ือให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการดำเนินงานจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
• พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่ง

เป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทำการสำรวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูล
แปลงที ่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที ่ดินและป่าไม้ในบริเวณพื้นที่
ดำเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลนำไปสู่การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  
• วัดจากจำนวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
• การจัดหาทีด่ินทำกินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
2. กรมป่าไม้จัดทำข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณากำหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายให้ คทช. จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นที่

ที่จะดำเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม(ถ้ามี) 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นท่ีดำเนินการ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2,758 ไร ่ 3,965 ไร ่ 4,597 ไร ่
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้

2.1.2 การจัดหาที่ดินทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

 

 
4,597 ไร ่

 
100 

\ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. ประสานการปฏิบ ัต ิร ่วมกับ คทช .จ ังหว ัด เพื ่อดำเน ินการให้เป ็นไปตามขั ้นตอนการดำเน ินงานของ

คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ในขั้นตอนของ คทช.จังหวัด ในส่วนของการพิจารณาขอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินการ (เพื่อใช้
เป็นขอบเขตในการยื่นขออนุญาต) 

2. สำรวจตรวจสอบและจัดทำข้อมูล 
2.1 จัดทำข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  

       2.2 ตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ผลการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการ) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
       ราษฎรมีความเข้าใจในการดำเนินการ สิทธิ ขั้นตอน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
        ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.1/3750 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช ้ จ ่ าย เ ง ินประจำป ี งบประมาณ  พ.ศ .2562 (ปม.2 )  และหน ั งส ื อกรมป ่ า ไม ้  ด ่ วนท ี ่ สุ ด  
ที่ ทส 1603.3/22587 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ข้อกำหนดการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือจัดหา
ที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาต ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  

- คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ 79/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เรื ่อง  
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการ
ด้านการอนุญาต ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2.1 ระดับความสำเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน 
             2.1.3 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล) : จัดตั้งเรือนเพาะชำ
ชุมชน/ตำบล ต้นแบบ จำนวน 30 ชุมชน  
คำอธิบาย :  

• การจัดทำโครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล) เป็นข้อสั่งการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการเพาะ
ชำกล้าไม้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2561 ลงมติว่า 

1) เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

2) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนด
แนวทางในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพ่ิม
พื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศและเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงการปลูกป่าในพื้นที่เขา
หัวโล้นและพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมด้วย โดยให้พิจารณากำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 

• สนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสาย
พันธุ์ดีให้กับชุมชนที่มีศักยภาพและมีความต้องการที่จะดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. สำรวจชุมชนที่มีความพร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ให้กับชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

2. คัดเลือกหรือสร้างไม้มีค่าสายพันธุ์ดีที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาเมล็ดไม้มีค่า
สายพันธุ์ดีแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ให้
การสนับสนุน/จำหน่ายให้ชุมชนที่สนใจในราคาทุน เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจในการปลูกว่าต้นไม้ที่ปลูกเป็นสายพันธุ์
ที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่สนับสนุนนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าได้มาจากต้นพันธุ์ใด 

3. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล ต้นแบบ และส่งเสริมการขยายพันธุ์ โดยการ
เพาะเมล็ด การปักชำ หรืออ่ืน ๆ ให้กับชุมชน โดยการเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ในการขยายพันธุ์ไม้แต่ละชนิด 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

18 ชุมชน 24 ชุมชน 30 ชุมชน 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้

2.1.3 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้
พันธุ์ดีสำหรับชุมชน (เรือนเพาะ
ชำชุมชน/ตำบล) : จัดตั้งเรือน
เพาะชำชุมชน/ตำบล ต้นแบบ
จำนวน 30 ชุมชน 

 
 

30 ชุมชน 

 
 

100 

 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. สำรวจข้อมูลความต้องการกล้าไม้ในพ้ืนที่เป้าหมายที่จะดำเนินการ 
2. ผลิตกล้าไม้เพ่ือสนับสนุนงาน/โครงการหลักของกรมป่าไม้เ และโครงการต่าง ๆ ของจังหวัด หน่วยงานราชการ 

องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป 
3. ให้หน่วยปฏิบัติงานดำเนินการเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ตามคำชี้แจงเพิ่มเติมใน ปม.2 
4. ให้คำแนะนำทางวิชาการเก่ียวกับการเพาะชำกล้าไม้แก่ชุมชน 

ติดตามผลการดำเนินงาน การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
             - ความร่วมมือจากชุมชนในพ้ืนที่ ที่จะดำเนินการจัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน 
             - ความต้องการกล้าไม้พันธุ์ดีในชุมชน  
  
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

ไม่มี 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
              -หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/363 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอ
แก้ไขแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว และกิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพ่ือเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่     
ผู้รับผิดชอบ : สถานีเพาะชำกล้าไม้ ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่/ศูนย์ป่าไม้ลำพูน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 4.1 ร้อยละของคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถลด
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 
คำอธิบาย :  
กรณีที่ 1  ส่วนราชการที่มีการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ จะประเมิน

ความสำเร็จของการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือสำหรับประชาชนของส่วนราชการ  
• ส่วนราชการต้องดำเนินการปรับปรุงคู่มือบริการประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ โดยประเมิน

ความสำเร็จในการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือบริการประชาชนซึ่งตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ 
ระยะที่ 2 ของส่วนราชการ ต้องลดระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือสำหรับประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

• ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้ มีแผนการปรับลดระยะเวลาคู่มือสำหรับประชาชน (ส่วนภูมิภาค) 
จำนวน 4 คู่มือ ดังนี้ 

• ร้อยละ 100 (100 คะแนน) 
• สูตรการคำนวณ  

จำนวนคู่มือฯ ท่ีส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของระยะเวลาคู่มือเดมิ 
X 100 

จำนวนคู่มือฯ ท้ังหมดที่ต้องปรับปรุงลดระยะเวลาในปี 2562 

ลำดับ ชื่อคู่มือสำหรับประชาชน ระยะเวลาเดิม 

1 การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
(กรณียื่นคำขอในส่วนภูมภิาค) 

7 วันทำการ 

2 การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณยีืน่คำขอในส่วนภูมิภาค) 7 วันทำการ 

3 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4 (1) แหง่พระราชบัญญตัิ ป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (ส่วนภมูิภาค) 

127 วันทำการ 

4 การอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในท่ีดินที่ไม่ใช่ป่าในส่วนภูมภิาค 60 วันทำการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2 คู่มือ 3 คู่มือ 4 คู่มือ 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้

4.1 ร้อยละของคู่มือสำหรับ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. การ
อำนวยความสะดวกฯ ที่ส่วน
ราชการสามารถลดระยะเวลาได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

 

ดำเนินการลดระยะเวลาได้ 
จำนวน 4 คู่มือ  

(ในกรณีที่ยื่นคำขอในส่วนภูมิภาค) 

 
 

100  

\ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
               ปฏิบัติงานตามข้ันตอนในคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละงาน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

- บุคลากรในการดำเนินงาน 
- งบประมาณ  
- ขั้นตอนการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
           ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบางขั้นตอน ยังไม่สามารถดำเนินการในส่วนภูมิภาคได้ ซึ่งยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
            -ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2552 
            -กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
            -แนวทางการปฏิบัติ/กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ และศูนย์ป่าไม้ลำพูน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 5.1 การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
             5.1.1 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชน และการ
เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
             ผลผลิต ที่ 3 มีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Linkage Center มาใช้ในการให้บริการเพื่อลดสำเนาเอกสาร 
คำอธิบาย :  
               ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Linkage Center มาใช้ในการลดสำเนาเอกสาร โดยระยะเร่งด่วน ได้แก่ สำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน และเชื่อมโยงข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลหนังสือเดินทาง  
เกณฑ์การประเมิน : 
• 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1.  การดำเนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน) 
- ได้จำนวนผลผลิตครบถ้วนตามที่กำหนดในประเด็นนั้น ๆ (5 คะแนน) 
- ผลผลิตสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการ เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (10 คะแนน) 
- ผลผลิตได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจในการนำไปปฏิบัติต่อไป (5 คะแนน) 

2.  คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน) 
• ผลผลิตมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นและวิธีการดำเนินการ (how to) ที่กำหนด เพ่ือตอบสนองการบรรลุ

เป้าหมายหรือผลลัพธ์ของประเด็นนั้น ๆ (25 คะแนน) 
• ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานตามประเด็นที่กำหนด (30 คะแนน) 
• มีการนำผลผลิตที่ได้ไปดำเนินการในบางส่วน (ทดสอบ/นำร่อง) หรือมีการนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ดำเนินการใน

ขั้นตอนต่อไป เช่น ถ้าเป็นรายงานการศึกษา ต้องมีการดำเนินการตามผลการศึกษาในบางส่วน/ ถ้าเป็นการ
พัฒนาระบบ IT ต้องมีการทดสอบหรือนำร่องในบางระบบ/ ถ้าเป็นรายงานการศึกษาการแก้ไขกฎหมาย ต้องมี
การนำผลการศึกษาไปรับฟังความเห็นหรือจัดทำร่างกฎหมาย เป็นต้น (10 คะแนน) 

 สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจนจากผลการดำเนินการในการนำผลผลิตไปใช้ทดสอบ/นำร่อง หรือ
นำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (มีสรุปผลการวิเคราะห์ 
ของผลผลิตที่ได้นำไปดำเนินการ/ มีการเผยแพร่ผลผลิต สร้างความรับรู้ความเข้าใจ หรือสรุปปัญหาจากการประกาศใช้กฎ 
ระเบียบ เป็นต้น) (15 คะแนน) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้

5.1.1 ผลผลิตที่ 3 มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลจาก Linkage Center มา
ใช้ในการให้บริการเพื่อลดสำเนา
เอกสาร 

ดำเนินการมอบเครื ่องอ่านบัตรให้แก่
หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ในสังกัด
เรียบร้อยแล้ว 

 
100 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
            -เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพ่ือขยายผลและส่งมอบเครื่องอ่านบัตรให้แก่
หน่วยงานในสังกัด  
            -ลงพื้นที่ให้ข้อมูลความรู้ พร้อมมอบเครื่องอ่านบัตรให้แก่หน่วยป้องกันฯ โดยอธิบายวิธีใช้งานแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ โดยระบบออนไลน์ต้องขอรหัสผู้ใช้งานจากกรมการปกครองและขอ Pin Code จากที่ว่าการอำเภอหรือเทศบาล 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอ เทศบาล ซึ่งเป็นผู้มอบรหัสผ่านในการใช้งานระบบ Linkage 
Management  

- หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ในพ้ืนที่  
- คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกับระบบ  

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำงาน เช่น Note Book ต้องใช้ window 10 ขึ้นไป 
- ขาดอุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต  

หลักฐานอ้างอิง : 
              -รายงานผล บันทกึการส่ง-มอบ เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card REA) หน่วย
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และหน่วยพัฒนาการป่าไม้ในแต่ละท้องที่           
              -หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที ่ ทส 1606.54/ว4240 ลงวันที ่ 22 พฤศจิกายน 2561  
เรื่อง ขอรายชื่อผู้ใช้งานโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์   
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 5.1 การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
             5.1.2 พัฒนางานวนวัฒนวิจัย การขยายผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี
สำหรับชุมชน 
คำอธิบาย :  

เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล ที่ชุมชนสามารถจัดตั้งได้ และผลิตกล้าไม้คุณภาพดีด้วยตนเอง นำไปปลูกใน
ชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยการจัดการตามหลักวนวัฒนวิธี จากการที่กรมป่าไม้สนับสนุนหรือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการคัดเลือกและเพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสายพันธุ์ดีให้กับชุมชนที่มีศักยภาพ
และมีความต้องการที่จะดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ด้วยตนเอง และการจัดทำเรือนเพาะชำชุมชนเพื่อเป็นการสนบัสนุนการ
ขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า 

เมื่อทำการสำรวจชุมชนที่มีความพร้อม เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน หน่วยงานเพาะ
ชำกล้าไม้ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมตามแบบสำรวจความต้องการจัดตั้งเรือนเพาะชำชุมช น/
ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้  
พ.ศ. 2562 ต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
• 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1.  การดำเนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน) 
- ได้จำนวนผลผลิตครบถ้วนตามที่กำหนดในประเด็นนั้น ๆ (5 คะแนน) 
- ผลผลิตสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการ เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (10 คะแนน) 
- ผลผลิตได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจในการนำไปปฏิบัติต่อไป (5 คะแนน) 

2.  คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน) 
• ผลผลิตมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นและวิธีการดำเนินการ (how to) ที่กำหนด เพ่ือตอบสนองการบรรลุ

เป้าหมายหรือผลลัพธ์ของประเด็นนั้น ๆ (25 คะแนน) 
• ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานตามประเด็นที่กำหนด (30 คะแนน) 
• มีการนำผลผลิตที่ได้ไปดำเนินการในบางส่วน (ทดสอบ/นำร่อง) หรือมีการนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ดำเนินการใน

ขั้นตอนต่อไป เช่น ถ้าเป็นรายงานการศึกษา ต้องมีการดำเนินการตามผลการศึกษาในบางส่วน/ ถ้าเป็นการ
พัฒนาระบบ IT ต้องมีการทดสอบหรือนำร่องในบางระบบ/ ถ้าเป็นรายงานการศึกษาการแก้ไขกฎหมาย ต้องมี
การนำผลการศึกษาไปรับฟังความเห็นหรือจัดทำร่างกฎหมาย เป็นต้น (10 คะแนน) 

 สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจนจากผลการดำเนินการในการนำผลผลิตไปใช้ทดสอบ/นำร่อง หรือ
นำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (มีสรุปผลการวิเคราะห์ของผลผลิตที่ได้นำไปดำเนินการ/ มีการเผยแพร่ผลผลิต สร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจ หรือสรุปปัญหาจากการประกาศใช้กฎ ระเบียบ เป็นต้น) (15 คะแนน) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
( ..... ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)     ( ..✓.. ) รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้

5.1.1 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้
พันธุ์ดีสำหรับชุมชน (เรือนเพาะ
ชำชุมชน/ตำบล) : จัดตั ้งเรือน
เพาะชำชุมชน/ตำบล ต้นแบบ
จำนวน 30 ชุมชน 

 
 

30 ชุมชน 

 
 

100 

 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
       1. สำรวจข้อมูลความต้องการกล้าไม้ในพ้ืนที่เป้าหมายที่จะดำเนินการ 

  2. ผลิตกล้าไม้เพ่ือสนับสนุนงาน/โครงการหลักของกรมป่าไม้เ และโครงการต่าง ๆ ของจังหวัด หน่วยงานราชการ 
องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป 

       3. ให้หน่วยปฏิบัติงานดำเนินการเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ตามคำชี้แจงเพิ่มเติมใน ปม.2 
       4.ให้คำแนะนำทางวิชาการเก่ียวกับการเพาะชำกล้าไม้แก่ชุมชน 
ติดตามผลการดำเนินงาน การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
             - ความร่วมมือจากชุมชนในพ้ืนที่ ที่จะดำเนินการจัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน 
             - ความต้องการกล้าไม้พันธุ์ดีในชุมชน  
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
             ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
              -หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/363 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง  
ขอแก้ไขแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และกิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพ่ือเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่  
ผู้รับผิดชอบ : สถานีเพาะชำกล้าไม้ ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่/ศูนย์ป่าไม้ลำพูน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
 

 


