
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)   

 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)         ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด (ร้อย

ละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ านวนพืน้ทีป่่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

20 11,277,449.40 ไร ่
 

11,282,548.60 ไร ่
 

มากกว่า 
11,282,548.60 ไร่ 

 

รอผลการอ่านแปรจากกรมป่าไม้ ซ่ึง
จะด าเนินการสรุปภายในส้ินป ี2563 

 

2. จ านวนพืน้ทีป่่าไม้ที่ได้รบัการป้องกันบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง 

20 210 ไร่ 300 ไร ่
 

360 ไร่ 
 

121.79 ไร่  

3. จ านวนพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา
ที่ดิน เพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

20 10,977 ไร ่
 

12,623.55 ไร ่
 

14,270.10 ไร่ 
 

5,023 ไร่  

4. ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นทีป่่า
ชุมชน 

20 60 ป่าชุมชน 
 

100 ป่าชุมชน 
 

120 ป่าชุมชน   
 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
(10%) 

 

5. จ านวนพืน้ทีป่่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 20 600 ไร ่
 

900 ไร ่
 

1,200 ไร ่
 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน  

รวม 100      
สรุปผล ระดับ ......... 

 
*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนท่ีได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางค์) 
2. น าคะแนนท่ีได้จากข้อ 1. คูณกบัน้ าหนักตัวช้ีวัดนั้น ๆ แล้วหารดว้ย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะไดค้ะแนนเป็นศูนย์

แบบฟอร์มท่ี 1 

เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 
ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหวา่ง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหวา่ง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหวา่ง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(        ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 (            ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 
ค าอธิบาย 

 กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี  
พ.ศ. 2561 - 2562 เพื่อส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมูลป่า
ไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นจริง 

 พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืช
พรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลาน
หินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนท่ีที่มีต้นไม้ 
แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

11,277,449.40 ไร ่
(ผลการแปลภาพถ่ายดาวเทยีม  

ปี 2559-2560) 

11,282,548.60 ไร ่
(ผลการแปลภาพถ่าย

ดาวเทียม ปี 2560-2561) 

มากกว่า 11,282,548.60 ไร่ 
(มากกว่าผลงานปี 2562) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 
 

รอผลการอ่านแปรจากกรมป่าไม้ ซึ่งจะ
ด าเนินการสรุปภายในสิ้นปี 2563 

- 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
             ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจาก ข้อมูลตามโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560 
– 2562 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 

แบบฟอร์มท่ี 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(        ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 (            ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        ความต้องการใช้ข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยรายปี เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนและ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ของประเทศไทย    
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
       ความคาดเคลื่อนในการแปลตีความหมายข้อมูลจากดาวเทียม ซึ่งอาจเกิดจาก  
           1) ช่วงเวลาในการบันทึกภาพดาวเทียม (ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม) เป็นช่วงผลัดใบของป่า 
เต็งรัง 
           2) การบันทึกภาพในช่วงที่เกิดไฟป่า ความหนาแน่นของต้นไม้ พืชพรรณ ลดลง ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ต้นไม้ที่ถูกไฟ
ป่าจะมีการฟ้ืนตัวขึ้นมาใหม่ 
           3) ความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
หลักฐานอ้างอิง : 
           - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

(        ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 (            ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง 
 
ค าอธิบาย 

 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนท่ีโดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏ
หรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้
เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให้ 
(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิด
แต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้
หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่
เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้
จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 
(4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

210 ไร่ 
(ผลงานปี 2559) 

300 ไร ่
(แผนปี 2563) 

360 ไร่ 
⌊
แผนปี 2563 − ผลงานปี 2559

2
⌋ 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(        ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 (            ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

2. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการ
ป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้า
ครอบครอง 

121.79 ไร่ - 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
             ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนจัดการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รวมรวม
สรุปข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง โดยการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 
2507 ได้พ้ืนที่ทั้งหมด 121.79 ไร่ และพ้ืนที่จากการส่งด าเนินคดีกรณีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ได้ผลการด าเนินการทั้งหมด 
1378.80 ไร่  รวมทั้งหมด 1,500.59 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด 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. สวนปา่ พ.ศ. 2535,ปรับปรุง 2558 
               2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
             3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)  
           4) ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังเข้าใจไม่ครอบคลุมในการด าเนินงานตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งบางคดีด าเนินการล่าช้า ทั้งที่การด าเนินงานแต่ละขั้นตอน มีก าหนดระยะเวลาไว้แล้ว ซึ่งอาจส่งผล
เสียต่อทางราชการได้ 

2) การรื้อถอนโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ อาจด าเนินการล่าช้า และต้องใช้งบประมาณ ด าเนินการจ านวนมาก  
ที่เป็นเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างรถรับจ้าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

3) การรื้อถอน ตัดฟันพืชอาสิน จ าพวกยางพารา บางรายมีปริมาณไม้ท่อนจ านวนมาก ซึ่งมีการน ามาเก็บรักษาไว้
เป็นเวลานาน ท าให้ไม้เสื่อมสภาพ ผุพัง ใช้การไม่ได้ 
           4) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้บางท้องที่ มีปริมาณงานด าเนินการรื้อถอน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ จ านวนมาก แต่มีบุคลากรต าแหน่งนิติกรไม่เพียงพอ 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(        ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 (            ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
   
           - แบบรายงานเป้าหมายรายจังหวัด รายเดือน และผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายด้านป้องกันรักษาป่า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
- การรายงานผลการด าเนินการเข้าครอบครองตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (แบบ 
สปฟ.01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

(        ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 (            ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 3.จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 
ค าอธิบาย 

 รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.
จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้ง
สนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และส่งเสริมการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็น
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลขอบเขตพื้นที่ที่จะด าเนินการ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรผู้ครอบครอง
ทีด่ินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนต่อไป   

 พิจารณาจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดิน
ท ากินให้ชุมชน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

10,977 ไร ่
(แผนปี 2563) 

12,623.55 ไร ่
(ร้อยละ 115 ของแผนปี 

2563) 

14,270.10 ไร่ 
(ร้อยละ 130 ของแผนปี 

2563) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

3. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
ได้รับการจัดหาที่ดิน เพื่อน าไปจัด
ที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 

5,023 ไร่ - 

 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(        ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 (            ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. ประสานการปฏิบัติร่วมกับ คทช.จังหวัด เ พ่ือด าเนินการให้ เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ในขั้นตอนของ คทช.จังหวัด ในส่วนของการพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ (เพ่ือใช้
เป็นขอบเขตในการยื่นขออนุญาต) 

2. ส ารวจตรวจสอบและจัดท าข้อมูล 
2.1 จัดท าข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  

       2.2 ตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ผลการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการ) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
             ราษฎรมีความเข้าใจในการด าเนินการ สิทธิ ขั้นตอน ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
             - 
หลักฐานอ้างอิง : 
             หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.1/3014  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (ปม.2) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 
1603.1/722 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส1603.3/23590 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562   เรื่อง ข้อ
ก าหนดการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้าน
การอนุญาต ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 1-2 ) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 
1603.3/5868 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ข้อก าหนดการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพ่ือจัดหาที่ดินท ากินให้
ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาต ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค าสั่ง
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ 104/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาต ในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

(        ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 (            ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 4.ความส าเร็จของการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 
ค าอธิบาย 

 ป่าชุมชน คือ พ้ืนท่ีป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ไดร้ับอนุมัติให้จดัตัง้เป็นป่าชุมชน โดยชุมชน
ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดลุและยั่งยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000 หมู่บ้าน 
 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า

จังหวัดพิจารณาอนุมัต ิ
 การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การเพิ่มจ านวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
 การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจดัท าแผนการบริหารจัดการป่าชุมชน 

ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการจดัท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อ
การใช้ประโยชน์และการบริหารจดัการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

60 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 60 ของแผนปี 2563) 

100 ป่าชุมชน 
(แผนปี 2563) 

120 ป่าชุมชน   
(ร้อยละ 120 ของแผน 

ปี 2563) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

4. ความส าเร็จของการเพ่ิมและ
พัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
(10%) 

- 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
             ฝ่ายป่าชุมชน ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รวมรวมเพ่ิมและพัฒนา
พ้ืนที่ป่าชุมชน โดยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ได้พ้ืนที่ทั้งหมด 100 ป่าชุมชน แบ่งเป็น

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(        ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 (            ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
จังหวัดเชียงใหม่ 50 ป่าชุมชน และจังหวัดล าพูน 50 ป่าชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ป่าชุมชนเป้าหมาย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1) งบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
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. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
             3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)  
           4) ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1) ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ (ไม่มีเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน) 
2) ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี 

              ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
             พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(        ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 (            ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 5.จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
 
ค าอธิบาย 
         1. การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
กฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนา
ความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
         2. ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่  
และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ สอดคล้องตามหลักวิชาการ โดยมีพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมให้เลือกตามบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ที่แนบ
ท้ายของโครงการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม 
         3. รายละเอียดโครงการ 

1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
        - สนับสนุนกล้าไม้รอบตัดฟันยาว ในบัญชีรายช่ือพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้ก าหนด 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและ
บ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว โดยในปีท่ี 1-3 ต้องมีอัตราการรอด
ตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ข้ึนไป, ในปีท่ี 4 เฉลี่ยร้อยละ 85 ข้ึนไป, และในปีท่ี 5 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
     2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
         - สนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร่ 
     3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
         3.1 โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
               - สนับสนุนกล้าไม้โตเร็ว ในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้ก าหนด 300 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบ ารุง 
รวม 3 ปี เป็นเงิน 3,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว โดยในปีที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตาย
เฉลี่ยร้อยละ 90 ข้ึนไป 
         3.2 โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน 

                    - สนับสนุนกล้าไม้ 800 ต้น/ไร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

600 ไร ่
(ร้อยละ 50 ของแผนงาน 

ปี 2563) 

900 ไร ่
(ร้อยละ 75 ของแผนงาน 

ปี 2563) 

1,200 ไร ่
(ร้อยละ 100 ของแผนงาน 

ปี 2563) 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(        ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 (            ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

5. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน อยู่ระหว่างการด าเนินงาน - 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
             ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 จ านวน 300 ไร่ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 600 ไร่ และได้รวบรวมข้อมูลจากศูนย์ป่าเชียงใหม่และศูนย์ป่าไม้
ล าพูน ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม จ านวน 400 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. ค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ 77/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมาย
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

2. ค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ 78/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมาย
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้
ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

3. ค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่  1 (เชียงใหม่) ที่ 100/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง 
มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ือ
อุตสาหกรรม 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. สถานการณ์เรื่องโรคติดต่อ ไวรัสโควิค -19 ท าให้ไม่สามารถจะเข้าพ้ืนที่ได้ทุกที  
2. เกษตรกรบางรายขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากภาวะภัยแล้ง 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1613.3/677 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
2. หนังสือส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1613.3/678 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
3. หนังสือส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1613.3/680 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 


