
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

 

( ....... ) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)          ( .. ✓.. ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1.จำนวนพืน้ทีป่่าเศรษฐกิจที่เพิม่ขึ้น (ไร่)  15 น้อยกว่า 3,744 ไร่ 3,744 ไร่ 3,900 ไร่ 100 
(3,900 ไร่) 

15 

2.ความสำเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นทีป่่า
ชุมชน 

15  292 ป่าชุมชน 583 ป่าชุมชน 612 ป่าชุมชน 98 
(605 ป่าชุมชน) 

14.70 

3.ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

20 9,729 จุด 8,648 จุด 7,567 จุด 100 
  (2,977 จุด)  

20 

4.จำนวนพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตทิี่ได้รับการจัดหา
ที่ดินเพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (ไร่) 

20 13,500 ไร่ 15,000 ไร่ 18,750 ไร่ 90 
(16,851.99 ไร่) 

18 

5. จำนวนพืน้ทีป่่าไม้ สำรวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)* 

- 11,245,022.21 ไร่ 
จ.ชม. 9,627,355.98 ไร่ / จ.ลพ. 1,617,666.23 ไร่ 

 

รอภาพถ่ายดาวเทียม ปี 62-63 
- 

6. จำนวนพืน้ทีป่่าไม้ที่ได้รบัการป้องกันการบุกรุก
ทำลาย-เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 

- 225 ไร่ 
 

225 ไร่ - 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายการเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10  
ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 95  

 
มากกว่าร้อยละ 

95 

 

100 
(ร้อยละ 100) 

 
10 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ 10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95  ร้อยละ 100 99.97 
(ร้อยละ 100) 

10 

9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหารือ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

10 -จัดส่งข้อเสนอ 
30 เม.ย. 64  
-จัดส่งรายงาน
ผล 15 ก.ย.64 

ไม่ต่ำกว่า 70 
คะแนน 

ตั้งแต่ 80 
คะแนนขึ้นไป 

 
100 คะแนน 

 
10 

รวม 100     97.70 
สรุปผล ระดับคุณภาพ 

 
*หมายเหตุ : การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. นำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ)์ 
2. นำคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1 จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน 
 
คำอธิบาย : 

• การปลูกป่าเศรษฐกิจ  หมายถึง การดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
กฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ 
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพ้ืนท่ีเป้าหมาย จำนวน 35,120 ไร่ ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 10,000 ไร่ 
2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม จำนวน 18,600 ไร่ 
3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
     3.1) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 5,250 ไร่ 
     3.2 ) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน จำนวน 1,270 ไร่ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

น้อยกว่า 3,744 ไร่ 
(น้อยกว่าร้อยละ 96 ของแผนงานปี 2564) 

3,744 ไร่ 
(ร้อยละ 96 ของแผนงานปี 2564) 

3,900 ไร่ 
(แผนงานปี 2564) 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

1.จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่
เพ่ิมข้ึน (ไร่)  
 

15 3,900 ไร่ 
( 100 คะแนน) 

15 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 2  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
   1. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 3,000 ไร่ 
   2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 500 ไร่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 300 ไร่ จ.ลำพูน 
จำนวน 200 ไร่ 
   3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม จำนวน 400 ไร่  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : มีการเก็บภาษีที่ดินว่างเปล่า ทำให้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวน
มาก  
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ 
เพราะผู้ที่เข้าร่วมโครงการบางท่านอยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถเดินทางมาเพื่อดำเนินการในพื้นที่ได้ จึงทำให้เกิดการยกเลิก
ไปจำนวนหนึ่ง 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2 ความสำเร็จของการเพ่ิมและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 
 
คำอธิบาย : 

• ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชน
ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

• เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6,000 ป่าชุมชน 

• แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนท่ีชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 

• การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
การพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการ
จัดทำข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

292 ป่าชุมชน 
-เชียงใหม่ 235 ป่าชุมชน / ลำพูน 57 ป่าชุมชน 

(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 2564) 

583 ป่าชุมชน 
-เชียงใหม่ 469 ป่าชุมชน / ลำพูน 114 ป่าชุมชน 

(แผนงานปี 2564) 

612 ป่าชุมชน 
-เชียงใหม่ 492 ป่าชุมชน / ลำพูน 120 ป่าชุมชน 

(มากกว่าแผนงานป ี2564 ร้อยละ 5) 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

2.ความสำเร็จของการเพ่ิมและ
พัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 

 

15 98 
(605 ป่าชุมชน) 

 

14.70 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

   1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ และดำเนินการส่งเสริมการจัดทำแผนป่าชุมชนตามมาตรา 99 และ 100  
แห่ง พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562ให้กับป่าชุมชน และร่วมให้คำแนะนำในการกำหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณ
เพ่ือการใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับสถาพภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน 

2. ส่งเสริมให้ชุมชนยื่นแผนจัดการป่าชุมชนจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ให้ประสานชุมชนดำเนินการ
ให้เป็นไปตามความเห็นคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : การดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ ทำให้การสื่อสารมีความคลาดเคลื่อน และต้องอธิบายหลายครั้ง 
เพ่ือให้ชาวบ้านมีความเข้าใจมากข้ึน 
หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานรายชื่อป่าชุมชนที่ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน และแผนจัดการป่าชุมชน 
(แบบ คนช) ทั้ง 583 ป่าชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 3. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
 
คำอธิบาย : 

• พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ 
มีส่วนราชการหลายหน่วยงานท่ีต้องบูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

• ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 63 – เดือนกันยายน 64) 

• จำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิง
เผา) 

• สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่ว
ประเทศ   
            พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบ
นิเวศอำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมแลประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดย
กรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

• จุดความร้อน (Hotspot)  
- จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ที ่ทำการตรวจวัดด้วย
เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม   
       Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            - พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเนื้อที่ท้ังหมด  73.37 ล้านไร่ ดังนี้ 
                   1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,221 ป่า เนื้อที่ 62.85 ล้านไร่  
                   2) พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เนื้อที่ 10.52 ล้านไร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 9,729 จุด 

จ.ชม. 8,601 จุด / จ.ลพ. 1,128 จุด 
(ลดลงร้อยละ 10 เทยีบกับผลปี 2563) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 8,648 จุด 

จ.ชม. 7,646 จุด / จ.ลพ. 1,002 จุด 
(ลดลงร้อยละ 20 เทยีบกับผลปี 2563) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 7,567 จุด 

จ.ชม. 6,047 จุด / จ.ลพ. 877 จุด 
(ลดลงร้อยละ 30 เทยีบกับผลปี 2563) 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

3. ความสำเร็จของการจัดการ
หมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 
 

20 2,977 จุด 
( 100 คะแนน) 

20 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด  , 
ระดับอำเภอ และระดับตำบล รวมทั้งสนธิกำลังกับหน่วยงานต่างๆในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่า ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กร มูลนิธิต่างๆ ทั้งกำลังคน และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น โดรน , UAV , พารามอเตอร์ และรถมอเตอร์
ไซด์วิบาก เป็นต้น 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ยากต่อการปฏิบัติงานดับไฟป่า อัตรากำลังพลในการ
ทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่ามีไม่เพียงพอ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ มีอย่างจำกัด และงบประมาณในการดำเนินงานได้มีไม่เพียงพอ 
ตลอดจนงบประมาณส่งมาล่าช้าไม่ค่อยต่อเหตุการณ์การดับไฟป่าในแต่ละปี 
หลักฐานอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 4. จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการจัดหาที่ดินเพ่ือนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (ไร่) 
 
คำอธิบาย : 

• รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที ่ด ินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางดำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)  
คือ การจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมการดำรงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการ
ดำเนินงานจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

• พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งเป็น
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการสำรวจ
ตรวจสอบจัดทำข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีที่จะดำเนินการ และตรวจสอบข้อมูลแปลงท่ีดินของราษฎรผู้ครอบครองท่ีดินเดิม (ตามโครงการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบกำหนดเป็น
พื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนต่อไป   

พิจารณาจากจำนวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำ
กินให้ชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

13,500 ไร่ 
(ร้อยละ 90 ของแผนงานปี 2564) 

15,000 ไร่ 
(ของแผนงานปี 2564) 

18,750 ไร่ 
(ร้อยละ 125 ของแผนงานป ี2564) 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

4. จำนวนพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน
เพ่ือนำไปจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชน (ไร่) 

 

20 16,851.99  ไร่ 
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คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. ประสานการปฏิบัติร่วมกับ คทช.จังหวัด เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนการดำเนินงานขอคณะอนุกรรมการ

จัดหาที่ดิน ในขั้นตอนของ คทช.จังหวัด ในส่วนของการพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ (เพ่ือใช้เป็นขอบเขตในการ
ยื่นขออนุญาต) 

2. สำรวจตรวจสอบและจัดทำข้อมูล 
2.1  จัดทำข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  

2.2 ตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ผลการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการ) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
       ราษฎรมีความเข้าใจในการดำเนินการ สิทธิ ขั้นตอน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- 
หลักฐานอ้างอิง : 
             หนังสือสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.1/3346 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่ง
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(ปม.2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที ่สุด ที ่ ทส
1603.3/23590 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง ข้อกำหนดการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือจัดหาที่ดินทำ
กินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาต ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ 39/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีเพ่ือจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาต 
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)* 
 
คำอธิบาย : 

• กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 
2562 - 2563 เพื่อสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที ่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็น
มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

• พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

• นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืช
พรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่
ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินไดว้่า
ผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
*(ตัวช้ีวัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 

เป้าหมายปี 2564 ผลการดำเนินงาน 

11,245,022,21 ไร่ 
-จ.ชม. 9,627,355.98 ไร่ / จ.ลพ. 1,617,666.23 ไร่ 

 

ผลภาพถา่ยดาวเทียม ปี พ.ศ. 2562-2563 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ สำรวจ
จากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- รอผลการอ่านแปรจากกรมปา่ไม้ ซึ่งจะ
ดำเนินการสรุปภายในสิ้นปี 2564 

- 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
                สว่นจัดการที่ดินป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจาก ข้อมูลตามโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 
2562 – 2563 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
        ความต้องการใช้ข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยรายปี เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนและ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ของประเทศไทย    
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
       ความคาดเคลื่อนในการแปลตีความหมายข้อมูลจากดาวเทียม ซึ่งอาจเกิดจาก  
           1) ช่วงเวลาในการบันทึกภาพดาวเทียม (ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม) เป็นช่วงผลัดใบของป่า 
เต็งรัง 
           2) การบันทึกภาพในช่วงที่เกิดไฟป่า ความหนาแน่นของต้นไม้ พืชพรรณ ลดลง ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ต้นไม้ที่ถูกไฟ
ป่าจะมีการฟ้ืนตัวขึ้นมาใหม่ 
           3) ความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
หลักฐานอ้างอิง : 
   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 6.จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก ทำลาย-เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 
 
คำอธิบาย : 
• พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  

• จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ 
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่โดยการดำเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 
           (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏ

หรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้

เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กำหนดให้ 
           (3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบตัิตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผดิหรอืรู้ตัวผูก้ระทำผดิแต่

หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระทำผิดชดใช้
หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่
เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นำความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงิน
ที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

           (4) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉิน 
เกณฑ์การประเมิน : 
*(ตัวช้ีวัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 

เป้าหมายปี 2564 ผลการดำเนินงาน 

225 ไร่ รอผลการดำเนินงานตาม ม.25 ปี พ.ศ. 2564 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

6.จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับ
การป้องกันการบุกรุก ทำลาย-
เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด 
Monitor)* 

- 2,085.35 ไร่ 
 

- 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     ในการจัดทำตัวชี้วัด ขั้นตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานของตัวชี้วัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 
โดยเร่ิมนับค่าเป้าหมายพื้นที่เป็นขั้นตอนการดำเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการทำงาน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศยังไม่เพียงพอ การ
ลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องใช้ความชำนาญในงานด้านแผนที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ดังนั้น บุคลากรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ด้านงานแผนที ่
หลักฐานอ้างอิง :ข้อมูลจากศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่และลำพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวชี ้วัดที ่ : 7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 
คำอธิบาย : 

• เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
เพื่อใช้เป็นเครื ่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้อง
ดำเนินการในปีงบประมาณ 

• สูตรการคำนวณ 
                  ผลรวมร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนัก 
                                                 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนัก 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

 
 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

7.ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

10 100 
 

10 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
               สามารถดำเนินการและปฏิบัติงานได้ตามแผนประมาณการที่ตั้งไว้ และสามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามท่ีกำหนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
           ความร่วมมือจากหน่วยงานในการเร่งรัดปฏิบัติงานตามแผนงาน และเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประมาณการ
ของทุกกิจกรรมและแผนงาน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
            ติดสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถออกไปปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่าง
เต็มที่และเต็มประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า 
หลักฐานอ้างอิง : 
            รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 8. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
คำอธิบาย : 
• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี ่ยวกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะมียอดงบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ 

• สูตรการคำนวณค่าคะแนน 
 

                                                จำนวนเงินงบประมาณที่สามารถใชจ้่ายได้จริง ของสำนัก 
                     จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจดัสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนัก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 

 
 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

8.  ร ้อยละของการใช ้จ ่าย
งบประมาณ 

10 100 
 

10 

X 100 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

• โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 
หรือกรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือหมดความจำเป็นในการใช้งบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานหลังวันที่  15 สิงหาคม  2564  และส่งงบประมาณคืนกรมฯ 
• หลักฐานเชิงประจักษ์ : รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามแผนประมาณการ และเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยมีการติดตาม
รายงานผลการเบิกจ่ายผ่านทางระบบ GFMIS  
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
         - 
หลักฐานอ้างอิง : 
         รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
 

• เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรมป่าไม้สู่ระบบราชการ 4.0  ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการ
สร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบงานบริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 

• นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงานท่ีแตกต่างจากเดิม 
ทำให้การบริการ หรือการปฏิบัติงานดีขึ้นจากเดิม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอย่างชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 

  (1)   นวัตกรรมบริการ (services innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่  
  (2)   นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (service delivery innovation) เป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่างไปจาก
เดิม  
  (3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (administrative or organizational innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงาน หรือ กระบวนงานใหม่ 
  (4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เป็นการสร้างมุมมองใหม่หรือการแสวงหาหนทางใหม่ในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการโต้แย้งสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันความคิดใหม่ 
  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายแบบใหม่ซึ่ง
ส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง 
  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นการวางระบบใหม่หรือเปลี ่ยนแปลงระบบที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน อัน
ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับขั้นพื้นฐาน หรือส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผน
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  

• การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม หรือการ
พัฒนาการให้บริการแล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ หรือเห็นเป็นที่
ประจักษ์ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้ 

• ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็น คะแนน 

ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน)  
ตอบคำถามตามแบบฟอร์มครบถ้วนทุกประเด็น 

 - ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา 5 คะแนน 
 - ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ 5 
คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ 
5 คะแนน 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

 - ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษณ์ 5 คะแนน 

คุณภาพของการดำเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (20 คะแนน) 
- กำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหาท่ีชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงให้เห็นแสดงและอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการเดิมก่อนมีการ
พัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ (30 
คะแนน) 
- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (15 
คะแนน) 
- อธิบายความแตกต่างที ่ เกิดขึ ้นระหว่างกระบวนงานเดิมและ
กระบวนการใหม่ (10 คะแนน) 
- กำหนดหรือภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน (5 คะแนน) 
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ 
(20 คะแนน) 
- กำหนดตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพ และสะท้อนถึงประเด็น
ปัญหา 5 คะแนน 
- แสดงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดผลผลิต/
ผลลัพธ์ท่ีกำหนด 10 คะแนน 
- กำหนดประโยชน์ที่ประชาชน/ผู ้รับบริการได้รับจากโครงการ 5 
คะแนน 
ประเด็นที่ 4 หลักฐานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน) 
- มีเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 10 
คะแนน 

 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

9. ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือ ปรับปรุงกระบวนการ 

10 100 คะแนน 10 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
      - จัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  
 - จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมป่าไม้
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  
            ทั้งนี้ กรณี เป็นการพัฒนานวัตกรรมใช้ แบบฟอร์มที่ 1 กรณีเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานใช้ แบบฟอร์มที่ 2 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
            - Application Line ใช้ในการติดต่อประสานงานและรายงานผลเรื่องร้องเรียน เพื่อลดระยะเวลาในการจัดส่ง
เอกสารถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผล  
            - หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการเร่งดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลข้อ เท็จจริงของ
เรื่องร้องเรียน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
            - เรื่องร้องเรียนบางกรณี ต้องใช้ทั้งระยะเวลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนงาน ในการร่วมดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่งผลให้การรายงานผลเป็นไปด้วยความล่าช้า  
หลักฐานอ้างอิง : 
            - รายงานสถิติประจำเดือน ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  
            - ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            - ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้ 
            - รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
            - รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

 
 
 
 
 
 


