


                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
กรมป่าไม ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ 

 

 

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
กรมป่าไม ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 สรุปตัวช้ีวัดของกรมป่าไม้ น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)  น้ำหนักร้อยละ 70 

1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและ
ไฟป่า (Hotspot) 

20  - สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 

2. จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟู 
 

25  - สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
- สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการ
พิเศษ 

3. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

 

10 - สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

15 - สำนักจัดการป่าชุมชน 

5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ : 
จำนวนพื้นที่ป่าไม้–สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม(ไร่)   

- 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ทำลาย-เข้าครอบครอง  (ไร่) 

- 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)  น้ำหนักร้อยละ 30 

7.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล  
- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน
หรือการให้บริการ (e-Service) 

15  - กองการอนุญาต 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- สำนักบริหารกลาง 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

7.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

15 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

รวม 100  
 

หมายเหตุ : *ตัวช้ีวัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วัด 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด 
KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

สปฟ. สสป. สจด. สจช. สวพ. สคร. สศม. สปน. สตป. สผส. สบก. สตร. ศทส. กอญ. กนต. กพร. กสน. กคจ. 
สจป. 1-13 

และ 
10 สาขา 

1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและ
ไฟป่า (Hotspot) 

O                  S 

2. จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟู  O    O             S 

3. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
 

      O            S 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

   O               S 

5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ : จำนวน
พื้นที่ปา่ไม้–สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่)*   

  O                S 

6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ทำลาย-เข้าครอบครอง  (ไร่)* 

O                  S 

*ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วดัที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วัด 

7.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทลั            O  O O  O    



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด 
KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

สปฟ. สสป. สจด. สจช. สวพ. สคร. สศม. สปน. สตป. สผส. สบก. สตร. ศทส. กอญ. กนต. กพร. กสน. กคจ. 
สจป. 1-13 

และ 
10 สาขา 

- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการ
ให้บริการ (e-Service) 
7.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

S S S S S S S S S S S S S S S O S S  



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ 

 

 
ตัวชี้วัด สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ตัวช้ีวัดของสำนัก น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)  น้ำหนักร้อยละ 70 

1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและ
ไฟป่า (Hotspot) 

20  (ตัวชี้วัดบังคับ) ส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

2. จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟู 
 

25  (ตัวชี้วัดบังคับ) ส่วนส่งเสริม
การปลูกปา่ ,ส่วนโครงการ
พระราชดำริและกิจการพิเศษ 

3. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

 

10  ส่วนสง่เสริมการปลูกปา่ 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

15  ส่วนจัดการป่าชุมชน 

5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ : 
จำนวนพื้นที่ป่าไม้–สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม(ไร่)   

- 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

(ตัวชี้วัดบังคับ) 
*ตัวชี้วัด Monitor คือ 
ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการ
ดำเนินงาน แต่ไม่คิดค่า
คะแนนตัวชี้วัด 
-ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
-ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ทำลาย-เข้าครอบครอง  (ไร่) 

- 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)  น้ำหนักร้อยละ 30 

7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 ส่วนอำนวยการ 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

15 ส่วนอำนวยการ 

รวม 100  
 

หมายเหตุ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักและสาขาทุกสาขา สามารถพิจารณากำหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ 

 

2. ตัวชี้วัดตามอำนาจหน้าท่ี หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ข้อ 1+2 รวมกันไม่น้อยกว่า 3-5 ตัวชี้วัด ไม่รวม
ตัวชี้วัด Monitor 

3. เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ใช้เกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ และพิจารณาจากค่าเป้าหมายตามที่สำนักได้รับตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ
หน่วยงาน 

4. กำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดรวมทุกตัวชี้วัด รวมเท่ากับ 100 หากตัวชี้วัดใดที่สำนักไม่ได้จัดทำ ให้นำน้ำหนักไปเฉลี่ยให้
ตัวชี้วัดอื่น ๆ และน้ำหนักตัวชี้วัดสามารถปรับได้ตามความสำคัญของตัวชี้วัดของแต่ะละหน่วยงาน 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด 
KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

สปฟ. สจด. สสป. สจช. สคร. สอก. ศปม.ชม. ศปม.ลพ. 

1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

S      O O 

2. จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟู   S    O O 

3. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่)   S  S  O O 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน       O O 

5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ : จำนวนพืน้ที่
ป่าไม้–สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่)*   

  S    O O 

*ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วดัที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วัด 
7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     S O O 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ      S O O 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 20 8,811 จุด 

ชม. 7,365 / ลพ. 1,446 
10,810 จุด 

ชม. 9,557 / ลพ. 1,253 
4,711 จุด 

ชม. 3,683 /  ลพ. 1,028 
คำอธิบาย  •  พิจารณาจากภารกจิของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มสี่วนราชการหลายหน่วยงานท่ีต้องบรูณาการ

ร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหีน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์
พืช 

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

• จำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจดัการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 

• สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พ้ืนท่ีป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกดิหมอกควันไฟป่าท่ัวประเทศ 

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

• -จุดความร้อน (Hotspot) 

• - จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามสีาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ท่ีทาการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม 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 
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 7,300 จุด 

ชม. 6,182 จุด / ลพ. 1,118 จุด 
(ลดลงร้อยละ 10 (เทียบกับคา่เฉลี่ยจุดความร้อนปี 2562-2564)) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 6,489 จุด 

ชม. 5,495 จุด / ลพ. 994 จุด 
(ลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 2562-2564)) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 5,677 จุด 

ชม. 4,808 จุด / ลพ. 870 จุด 
(ลดลงร้อยละ 30 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 2562-2564)) 

 
 
 
 
 
 

*ค่าเฉลี่ย 3 ปี (2562-2564) จุดความร้อนไม่เกนิ 8,111 จุด (เชียงใหม ่6,868 จุด / ลำพูน 1,242 จุด) 
 
 
 
 

เง่ือนไข • พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มสี่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้องบรูณาการ
ร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหีน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

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

• จำนวนจดุความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจดุความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

นางสาวกลัยาณี คุ้มกระโทก  ตำแหนง่ นักจัดการงานทั่วไป  เบอร์โทรศัพท์ 084-226-3923 
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟู 25 - - - 

คำอธิบาย  •  ปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย และป่าที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการ
ด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี้ 
        1. ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีกรมป่าไม้กาหนด อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับชนิดป่า เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบ
เขา ป่าดิบช้ืน ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น 
        2. มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
        3. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลแปลงปลูกฟื้นฟูที่เป็นระบบ ตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า กิจกรรมโครงการ
ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ จานวน 8,839 ไร่ 
        4. การดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่าใช้สอย จะปลูกในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของกรมป่าไม้ หรือพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีราษฎรใช้ประโยชน์
ร่วมกัน มีการปลูกพันธ์ุไม้ตามแนวพระราชดาริ ไม้สามอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่าง ประกอบด้วย ไม้ใช้สอย ไม้มีค่า และไม้กินได้ ปลูกจานวนไม่น้อยกว่า 200 ต้นต่อไร่ และให้มีเรือนยอด
หลายชั้น ใกล้เคียงกับป่า ชนิดพันธุ์ไม้ให้พิจารณาพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้อื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นแหล่งที่ชุมชนได้ เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน โดยการเก็บหา 
ของป่า สมุนไพร เห็ด ไม้ฟืน เป็นต้น เพื่อเป็นอาหารและใช้สอยในครัวเรือน จำนวน 520 ไร่ 
        5. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่ด ำเนินการในพื้นที่ของ
ราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้รับการผ่อนผันตามมตคิณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยการปรับเปลี่ยน
การใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกในลักษณะผสมผสานโดยการปลูกไม้ป่าหลายๆ ชนิด ปลูกควบกับไม้ผลเศรษฐกิจ และไม้พื้นล่าง ซึ่งราษฎรนอกจาก
จะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าแล้ว ยังได้ประโยชน์จากการมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจที่ปลูกไปด้วย รวมทั้งทำให้มีพื้นที่ป่าเพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นอีกทาง 
พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 52,550 ไร่ (แผนงานยุทธศาสตร์ 52,550 ไร่) 
       6. รวมค่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 61,909 ไร่  
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

7,605 ไร่ 
-จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟ้ืนฟู น้อยกว่าแผนปี 65 
ร้อยละ 10 
-อัตราการรอดตายไมต่่ำกว่า ร้อยละ 90  

8,450 ไร่ 
-จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟ้ืนฟู เท่ากับแผนปี 65  
-อัตราการรอดตายไมต่่ำกว่า ร้อยละ 90 

8,450 ไร่ 
-จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟ้ืนฟู เท่ากับแผนปี 65  
-อัตราการรอดตายไมต่่ำกว่า ร้อยละ 90 
-จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกในลกัษณะ CSR 

 
 
 
 

*เป้าหมายตามแผนงานปี 65 กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ จำนวน 8,350 ไร่ /กิจกรรมป่าใชส้อย จำนวน 100 ไร่ 
 
 
 
 

เง่ือนไข • การดำเนินงานตามแผนปฏบิัติงานและแผนการใช้จา่ยเงนิ (Action plan) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่ , ส่วนโครงการพระราชดำริและกจิการพิเศษ สำนกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  
       นางสาวสิริพันธ์ ธำรงคทิพยคุณ  ตำแหน่ง นักจดัการงานทั่วไป เบอรโ์ทรศัพท์ 081-998-6801 
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น 10 - - - 

คำอธิบาย  •  การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไมย้ืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินที่ได้รับอนญุาตจากรัฐให้ใช้
ประโยชนไ์ด้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ทำให้เกดิการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 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   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

645 ไร่ 
(ร้อยละ 95 ของแผนปี 65) 

680 ไร่ 
(ตามแผนปี 65) 

715 ไร่ 
(ร้อยละ 105 ของแผนปี 65) 
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
เง่ือนไข • การรายงานผลใหร้วมผลการปลูกป่าของภาคเอกชนด้วย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
นางสาวสิริพันธ์ ธำรงคทิพยคณุ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  เบอร์โทรศัพท์ 081-998-6801 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ตัวชี้วัดที่ 4 การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 15 - - - 

คำอธิบาย  1. ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุ มชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน 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 หรืออาจรวมถึงการจัดทาข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อ
การอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์  
 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

5 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 2565) 

10 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงานปี 2565) 

11 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 2565 ร้อยละ 5) 

 
 
 
 

เง่ือนไข • - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนจดัการป่าชุมชน สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
นางสาวนนัทวดี  วงศม์าดิษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไมป้ฏิบตัิการ  เบอร์โทรศัพท์ 082-485-9602 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ: จำนวนพ้ืนทีป่่าไม้ - สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม  
(ตัวชี้วัด Monitor) * 

- 11,282,548.60 ไร่ 
-ชม. 9,661,526.03 ไร่ 
-ลพ. 1,621,022.57 ไร่ 

11,282,548.60 ไร่ 
-ชม. 9,661,526.03 ไร่ 
-ลพ. 1,621,022.57 ไร่ 

11,204,671.57 ไร่ 
-ชม. 9,586,229.00 ไร่ 
-ลพ. 1,618,442.57ไร่ 

คำอธิบาย  •  กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพื่อสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพ
ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เป็นจริง  

•  พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

•  นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สาหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทาข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่ สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็น
ผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ ำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส 
หรือพ้ืนท่ีที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดาเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

เกณฑ์การประเมิน   

*(ตัวช้ีวัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน)  
เป้าหมายปี 2565 ผลการดำเนินงาน 

 

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

 

ผลภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2564 
(ผลการแปล ปี พ.ศ. 2562-2563) 

 
 
 

เง่ือนไข • - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนจดัการที่ดินป่าไม ้
นางชุติมา พรหมจารีย์  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  เบอรโ์ทรศัพท์ 081-950-8577 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย-เข้าครอบครอง 
(ตัวชี้วัด Monitor) * 

- 
1005.21 ไร่ 300 ไร่ 225 ไร่ 

คำอธิบาย  •  พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย -เข้าครอบครอง (ไร่)  

•  จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย -เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครอง
พื้นที่โดยการดาเนินการตามมาตรา 21และ มาตรา 22แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504และ/หรือ มาตรา 25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507ที่ดาเนินการไดใ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

•  มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตนิั้น
แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้ 
   (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรอืเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  
   (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผดิต่อพระราชบัญญตัินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กำหนดให้  
   (3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทาผิดไม่ปฏิบตัิตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทาผดิหรือรู้ตัวผู้กระทาผิดแตห่าตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหนา้ที่ได้ปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังกล่าวและไดเ้สยีค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำทรพัย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธี
อื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นำความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพยส์ินนั้นโดยอนุโลม  
   (4) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรอืบรรเทาความเสยีหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  

•  ขั้นตอนการดำเนินงาน ในปี 2565   
   1.  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทำหนังสือแจ้งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาทราบถึงกระบวนการดำเนินงานตาม 
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบ ขั้นตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 ขั้นตอนท่ี 3 การรื้อถอน และขั้นตอน



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ที่ 4 การชำระเงิน โดยในการจัดทำตัวช้ีวัด ขั้นตอนท่ีจะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานตัวช้ีวัด คือ ขั้นตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมายพื้นที่เป็นขั้นตอน
การดำเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ รายงานสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเพื่อ
รวบรวมสรุป และติดตามการปฏิบัติงาน  
    2.  ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการดำเนินการให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตามแบบรายงานฉบับใหม่ (แบบ สปฟ. 01) 
ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ info.forest.protect@gmail.com และส่งรายงานประจำเดือนให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และให้รายงานปัญหา อุปสรรค พร้อม
แนวทางการแก้ไข เพื่อพิจารณาให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป 
    3. ฝ่ายแผนงานด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการ เพื่อนำมาสรุปข้อมูล
เป็นรายจังหวัด และรายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้ 

เกณฑ์การประเมิน   

*(ตัวช้ีวัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน)  
เป้าหมายปี 2565 ผลการดำเนินงาน 

 

400 ไร่ 
 

รอผลการดำเนินงานตาม ม.25 ปี พ.ศ. 2565 
 
 

เง่ือนไข • ในการจดัทาตัวช้ีวัด ขั้นตอนทีจ่ะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานของตัวช้ีวัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริม่นับค่าเป้าหมายพื้นที่ เป็นขั้นตอนการดำเนินการตามแบบ ปส.ม.
25 (ค) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
นางสาวกลัยาณี คุ้มกระโทก  ตำแหนง่ นักจัดการงานทั่วไป  เบอร์โทรศัพท์ 084-226-3923 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย   
                 งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 - - - 

คำอธิบาย  • เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกบั ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานท่ีกำหนดไวภ้ายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏบิัติงานของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรฐับาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 

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

 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

เง่ือนไข • - 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนอำนวยการ สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

• นางสาวพมิพิมล บุญยานำ  ตำแหน่ง นักประชาสมัพันธ์  เบอร์โทรศัพท์ 094-617-1119 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
 

15 - - - 

คำอธิบาย  • การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจา่ยประจำ) 
จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ 

• สูตรการคำนวณค่าคะแนน 
 

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

 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

 

เง่ือนไข • โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสดุวิสัยทีห่น่วยงานไมส่ามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือกรณมีีงบประมาณเหลือจ่าย หรือหมดความจำเป็นในการ
ใช้งบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหลังวนัท่ี  15 สิงหาคม  2565  และส่งงบประมาณคืนกรมฯ 

• หลักฐานเชิงประจักษ์ : รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

X 100 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนอำนวยการ สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

• นายเกริกฤทธิ์  เย็นชุ่ม  ตำแหน่ง  เจา้หน้าที่ธุรการ เบอรโ์ทรศัพท์ 088-236-3135 
 

 
 


