
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1.ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและ
ไฟปา่ (Hotspot) 

20  

ไม่เกิน 7,300 จุด 
 

ไม่เกิน 6,489 จุด 
 

ไม่เกิน 5,677 จุด 
 

2,646 จุด 
 

0 
 

0 

2.จำนวนพืน้ทีป่่าได้รับการฟืน้ฟู 25 7,600 ไร่ 8,450 ไร่ 8,450 ไร่ 8,450 ไร่ 75 18.75 
3.จำนวนพืน้ทีป่่าเศรษฐกิจที่เพิม่ขึ้น (ไร่) 10 645 ไร่ 680 ไร่ 715 ไร่ 280 ไร่ 0 0 
4.การเพิ่มและพัฒนาพื้นทีป่่าชมุชน 15 5 ป่าชุมชน 10 ป่าชุมชน 11 ป่าชุมชน 8 ป่าชุมชน 62.50 9.38 
5.สัดส่วนพืน้ที่สีเขียวพื้นที่เป็นปา่ธรรมชาติซ 
จำนวนพื้นที่ปา่ไม้-สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ไร่) 

- 11,204,671.57 ไร่ 
จ.ชม. 9,586,229 ไร่ / จ.ลพ.1,618,442.57  ไร่ 

รอผลภาพถา่ยดาวเทียม 
ปี2562-2564 

- - 

6.จำนวนพืน้ทีป่่าไม้ที่ได้รบัการป้องกันการบุกรุก
ทำลาย-เข้าครอบครอง (ไร่) 

- 400 ไร่ 166.55 ไร่ - - 

7.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

15  
ร้อยละ 60  

 
ร้อยละ 95 

 
มากกว่าร้อยละ 

95 

 
(56.74) 

 
0 

 
0 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

8.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 15 ร้อยละ 60  ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 (56.74) 0 0 
รวม 100      28.13 

สรุปผล  ระดับ ......... 
 
*หมายเหตุ :  
1. การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจากนำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. นำคะแนนที่ได้ (D) คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (E) 
3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
 
คำอธิบาย :  

• พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ 
มีส่วนราชการหลายหน่วยงานท่ีตอ้งบูรณาการร่วมกันจดัการจึงจะเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

• ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 – เดือนกันยายน 65) 

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

• สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พ้ืนท่ีป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกดิหมอกควันไฟป่าท่ัว
ประเทศ 

• พื้นที่ป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีป่าไม้ทีไ่ด้รบัการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบ
นิเวศอานวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาตโิดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุม้ครอง ดูแล 
โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ.  
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

• -จุดความร้อน (Hotspot) 

• - จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามสีาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ท่ีทาการตรวจวัดด้วย
เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• - พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเนื้อที่ท้ังหมด 73.37 ลา้นไร่ ดังนี ้

• 1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 1,221 ป่า เนื้อท่ี 62.85 ล้านไร่ 
2) พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ พ.ศ.2484 เนื้อที่ 10.52 ล้านไร่ 
 

แบบฟอร์มที่ 2  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 7,300 จุด 

ชม. 6,182 จุด / ลพ. 1,118 จุด 
(ลดลงร้อยละ 10 (เทียบกับคา่เฉลี่ยจุด

ความร้อนปี 2562-2564)) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 6,489 จุด 

ชม. 5,495 จุด / ลพ. 994 จุด 
(ลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับค่าเฉลี่ย

จุดความร้อนปี 2562-2564)) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 5,677 จุด 

ชม. 4,808 จุด / ลพ. 870 จุด 
(ลดลงร้อยละ 30 (เทียบกับค่าเฉลี่ย

จุดความร้อนปี 2562-2564)) 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

1.ระดับความสำเร็จของการ
จัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 
 

20 2,646 จุด 
(0 คะแนน) 

0 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
            ประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด  , ระดับอำเภอ และระดับตำบล รวมทั้ง
สนธิกำลังกับหน่วยงานต่างๆในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
            ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งส่วนราชการในพื้นที่ และนอกพื้นที่ เช่น ทหาร มหาวิทยาลัยต่างๆ 
และภาคเอกชน เช่น สภาลมหายใจ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิไทยรักษ์ป่า บริษัท VRP โฮลดิ้ง ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด รวมทั้ง
จิตอาสาต่างๆ ในการช่วยปฏิบัติงาน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
           สภาพภูเขาสูงชัน และสลับซับซ้อน ทำให้เป็นปัญหาส่วนใหญ่การเข้าไปดับไฟป่า เส้นทางการคมนาคมบางแห่ง
แคบและชันมาก บางแห่งก็ไม่มีเส้นทางเข้าถึง ทำให้เป็นปัญหาต่อการดับไฟป่าในพ้ืนที่ 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
หลักฐานอ้างอิง : 
           - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA 
           - ข้อมูลสถิติหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู 
 
คำอธิบาย :   
•  ปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การดำเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย และป่าท่ีเสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี้ 
        1. ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีกรมป่าไม้กาหนด อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับ
ชนิดป่า เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น 
        2. มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
        3. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลแปลงปลูกฟื้นฟูที่เป็นระบบ ตามแผนบูรณา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ จานวน 8,839 ไร่ 
        4. การดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่าใช้สอย จะปลูกในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดารขิองกรมป่าไม้ หรือ
พื ้นที ่สาธารณประโยชน์ที ่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการปลูกพันธุ ์ไม้ตามแนวพระราชดาริ ไม้สามอย่างเพื่อประโยชน์สี ่อย่าง 
ประกอบด้วย ไม้ใช้สอย ไม้มีค่า และไม้กินได้ ปลูกจานวนไม่น้อยกว่า 200 ต้นต่อไร่ และให้มีเรือนยอดหลายชั้น ใกล้เคียงกับป่า ชนิดพันธุ์
ไม้ให้พิจารณาพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้อื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นแหล่งที่ชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน โดยการ
เก็บหาของป่า สมุนไพร เห็ด ไม้ฟืน เป็นต้น เพื่อเป็นอาหารและใช้สอยในครัวเรือน จำนวน 520 ไร่ 
        5. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ของราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการปลูกพืชเกษตร
เชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกในลักษณะผสมผสานโดยการปลูกไม้ป่าหลายๆ ชนิด ปลูกควบกับไม้ผลเศรษฐกิจ และไม้พื้นล่าง ซึ่งราษฎร
นอกจากจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าแล้ว ยังได้ประโยชน์จากการมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจที่ปลูกไปด้วย รวมทั้งทำให้มีพื้นที่ป่าเพื่อสร้าง
สมดุลให้กับระบบนิเวศในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นอีกทาง พ้ืนท่ีดำเนินการ จำนวน 52,550 ไร่ (แผนงานยุทธศาสตร์ 52,550 ไร่) 

       6. รวมค่าเป้าหมายตามแผนการปฏบิัติราชการ ประจาปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 61,909 ไร่  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

7,605 ไร่ 
-จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู น้อย
กว่าแผนปี 65 ร้อยละ 10 
-อัตราการรอดตายไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90  

8,450 ไร่ 
-จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู 
เท่ากับแผนปี 65  
-อัตราการรอดตายไม่ต่ำกว่า ร้อย

ละ 90 

8,450 ไร่ 
-จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู เท่ากับแผน
ปี 65  
-อัตราการรอดตายไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 
-จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกในลักษณะ CSR 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

2. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการ
ฟ้ืนฟู 
 

25 8,450 ไร่ 
( 75 คะแนน) 

18.75 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
      - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
      ความร่วมมือของทุกส่วน และทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
       เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเข้าไปยังพ้ืนที่ค่อนข้างลำบากเพราะบางพ้ืนที่ต้องจำกัดบริเวณการเข้า 
หลักฐานอ้างอิง : 
      หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1610.2/2719 ลงวันที่  11  ตุลาคม  2564 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปม.1-2) 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 3. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (ไร่)  
 
คำอธิบาย :   
•  การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไมย้ืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย 
ตลอดจนในท่ีดินทีไ่ด้รบัอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ทำให้เกดิการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่
ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดลุของระบบนิเวศ  

•   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพ้ืนท่ีเป้าหมาย จำนวน 38,550 ไร่ ประกอบด้วย (สจป.ท่ี 1 (ชม.) จำนวน 680 ไร่) 
    1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 10,000 ไร่ (สจป.ท่ี 1 (ชม.) จำนวน 200 ไร่) 
    2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมย้างพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม จำนวน 15,800 ไร่  (สจป.ท่ี 1 (ชม.) 
จำนวน 220 ไร่) 
    3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม  
        3.1) โครงการส่งเสรมิการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีลุม่น้ำช้ัน 3 4 และ5 ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย.41) จำนวน 8,600 ไร่  (สจป.ท่ี 
1 (ชม.) จำนวน 100 ไร่) 
        3.2) โครงการส่งเสรมิปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 1,400 ไร่ (สจป.ท่ี 1 (ชม.) จำนวน 80 ไร่) 
        3.3) โครงการส่งเสรมิปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน จำนวน 2,750 ไร่  (สจป.ท่ี 1 (ชม.) จำนวน 80 ไร่) 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

645 ไร่ 
(ร้อยละ 95 ของแผนปี 65) 

680 ไร่ 
(ตามแผนปี 65) 

715 ไร่ 
(ร้อยละ 105 ของแผนปี 65) 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

3.จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
 

10 280 ไร่ 
( 0 คะแนน) 

0 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 200 ไร่ 
2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม จำนวน 240 ไร่ 
3. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม จำนวน 80 ไร่ 
4. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน จำนวน 80 ไร่ 
5. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ ชั้น 3,4,5 จำนวน 100 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
       - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
           เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะผู้ที่เข้าร่วม
โครงการบางท่านอยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถเดินทางมาเพ่ือดำเนินการในพ้ืนที่ได้ จึงทำให้เกิดการยกเลิกไปจำนวนหนึ่ง 
หลักฐานอ้างอิง : 
            - หนังสือสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1613.3/7819 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมโครงการ
สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
            - หนังสือสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1613.3/7820 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
            - หนังสือสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1613.3/7821 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 4.การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 
 
คำอธิบาย : 
1. ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐ
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่า
ชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน  
2. เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 100 ป่าชุมชน (สจป.ท่ี 1 (ชม.) จำนวน 10 ป่าชุมชน) 
3. แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันจัดทาขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน  
4. การเพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดทาคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  
5. การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทาแผนจัดการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการ
จัดทาข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์  

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

5 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 2565) 

10 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงานปี 2565) 

11 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 2565 

ร้อยละ 5) 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพื้นที่ป่า
ชุมชน 

 

15 8 ป่าชุมชน 
( 62.50 คะแนน) 

9.38 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
       ประสานงาน ให้คำแนะนำ และดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ให้กับป่า
ชุมชน และร่วมให้คำแนะนำและตรวจสอบในการกำหนดบริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชนและบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณ
เพ่ือการใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับสถาพภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
      การดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
      เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ ทำให้การสื่อสารมีความคลาดเคลื่อน และต้องอธิบายหลายครั้ง เพื่อให้ชาวบ้านมีความ
เข้าใจมากข้ึน 
หลักฐานอ้างอิง : 
       1. แบบรายงานรายชื่อป่าชุมชนที่ดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชน  
       2. คำขอจัดตั้งป่าชุมชน (คนช.6-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้-สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่) 
 
คำอธิบาย : 
• กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 
2563 เพื่อสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยูใ่นปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง  

•  พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง  
 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้สาหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทาข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณที่
สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่นอ้ยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถงึทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นท่ีป่าไม้ โดยไมร่วมถึงสวนยคูาลิปตัส หรือพื้นที่ท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิต
หลักของการดาเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  
เกณฑ์การประเมิน : 
 
 

เป้าหมายปี 2565 ผลการดำเนินงาน 

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

1,617,666.23 ไร่ 

 

ผลภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2562-2564 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

5.สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้-
สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ไร่) 

- รอผลภาพถ่ายดาวเทียม ปี2562-2564 - 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
                สว่นจัดการที่ดินป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจาก ข้อมูลตามโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 
2562 – 2564 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
                ความต้องการใช้ข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยรายปี เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน
และการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ของประเทศไทย    
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
                ความคาดเคลื่อนในการแปลตีความหมายข้อมูลจากดาวเทียม ซึ่งอาจเกิดจาก  
                1) ช่วงเวลาในการบันทึกภาพดาวเทียม (ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม) เป็นช่วงผลัดใบ
ของป่าเต็งรัง 
                2) การบันทึกภาพในช่วงที่เกิดไฟป่า ความหนาแน่นของต้นไม้ พืชพรรณ ลดลง ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ต้นไม้ที่ถูก
ไฟป่าจะมีการฟ้ืนตัวขึ้นมาใหม ่
                3) ความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
หลักฐานอ้างอิง : 
                 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย-เข้าครอบครอง (ไร่) 
 
คำอธิบาย : 
•  พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย -เข้าครอบครอง (ไร่)  

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

•  มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี ้
   (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรอื
เหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผดิตามพระราชบญัญัตินี้  
   (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผดิต่อพระราชบัญญตัินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กำหนดให้  
   (3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทาผิดไม่ปฏิบตัิตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทาผดิหรือรู้ตัวผู้กระทาผิดแตห่าตัว
ไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้ปฏบิัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกลา่วและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่าย
นั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีนำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น 
และให้นำความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพยส์ินนั้นโดยอนุโลม  
   (4) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรอืบรรเทาความเสยีหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  

•  ขั้นตอนการดำเนินงาน ในปี 2565   
   1.  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทำหนังสือแจ้งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา
ทุกสาขาทราบถึงกระบวนการดำเนินงานตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
การตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 ขั้นตอนที่ 3 การรื้อถอน และขั้นตอนที่ 4 การชำระเงิน โดยในการจัดทำตัวชี ้วัด 
ขั้นตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานตัวชี้วัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมายพื้นที่เป็น
ขั้นตอนการดำเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
รายงานสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเพื่อรวบรวมสรุป และติดตามการปฏิบัติงาน  
    2.  ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการดำเนินการให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตาม
แบบรายงานฉบับใหม่ (แบบ สปฟ. 01) ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ info.forest.protect@gmail.com และส่งรายงานประจำเดือนให้
กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และให้รายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไข เพื่อพิจารณาให้การดำเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
    3. ฝ่ายแผนงานด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนยุทธการดา้นการป้องกนัรักษาป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า ทำหน้าท่ีรวบรวม
ข้อมูลผลการดำเนินการ เพื่อนำมาสรุปข้อมลูเป็นรายจังหวัด และรายงานผลการดำเนินการให้อธิบดกีรมป่าไม ้
เกณฑ์การประเมิน : 
 
 

 

เป้าหมายปี 2565 

 

ผลการดำเนินงาน 

 

400 ไร่ 
 

รอผลการดำเนินงานตาม ม.25 ปี พ.ศ. 2565 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับ
การป้องกันการบุกรุกทำลาย-
เข้าครอบครอง (ไร่) 
 

- 166.55 ไร่ 
 

- 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
        ในการจัดทำตัวชี้วัด ขั้นตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานของตัวชี้วัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศ
ตาม ม.25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมายพื้นที่เป็นขั้นตอนการดำเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
         ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในหน่วยงาน เพ่ือการขับเคลื่อนให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศยังไม่เพียงพอ การลาดตระเวนเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องใช้ความชำนาญในงานด้านแผนที่เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น บุคลากรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ด้านงานแผนที่ เพ่ือช่วยให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
หลักฐานอ้างอิง :  ข้อมูลจากศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่และศูนย์ป่าไม้ลำพูน 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 7.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 
คำอธิบาย : 

• เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกบั ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานท่ีกำหนดไวภ้ายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ ภารกจิ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้อง
ดำเนินการในปีงบประมาณ 

• สตูรการคำนวณ 
                  ผลรวมร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนัก 
                                                              จำนวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด (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
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

15 ร้อยละ 56.74 
( 0 คะแนน) 

0 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
            สามารถดำเนินการและปฏิบัติงานได้ตามแผนประมาณการที่ตั้งไว้ และสามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามที่กำหนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
           ความร่วมมือจากหน่วยงานในการเร่งรัดปฏิบัติงานตามแผนงาน และเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประมาณการ
ของทุกกิจกรรมและแผนงาน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
            ติดสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถออกไปปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่าง
เต็มที่และเต็มประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า 
หลักฐานอ้างอิง : 
            รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
 
คำอธิบาย : 
• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี ่ยวกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะมียอดงบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ 

• สูตรการคำนวณค่าคะแนน 
 

                                            จำนวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของสำนัก 
                     จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดท่ีได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนัก 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  
 

15 ร้อยละ 56.74 
( 0 คะแนน) 

0 

 

X 100 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

•    โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 
2565 หรือกรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือหมดความจำเป็นในการใช้งบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานหลังวันที่  15 สิงหาคม  2565  และส่งงบประมาณคืนกรมฯ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


