
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนัก/กลุ่ม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง  

 

( ……) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)         ( .....✓... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก
ตัวชี้วัด  
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ - สำรวจจากภาพ 
ถ่ายดาวเทียม 

20 8,231,967.85 ไร่ 8,248,962.34 ไร่ มากกว่า 8,248,962.34 ไร่ 8,226,075.13 ไร่ 0  

2. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการ
บุกรุกทำลาย – เข้าครอบครอง 

20 168 240 ไร ่
(แผนปี 63) 

288 ไร ่
 

390-2-51 20 

3. จำนวนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการ
จัดหาที่ดิน เพ่ือนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 

20 10,000 ไร่ 11,500 ไร่ 13,000 ไร่ 11,630 ไร ่ 16 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 20 198 ป่าชุมชน 330 ป่าชุมชน 396 ป่าชุมชน   415 ป่าชุมชน 20 
5. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน 20 300 ไร ่ 450 ไร ่ 600 ไร่ 600 ไร่ 20 

รวม 100     76 
สรุปผล ระดับมาตรฐาน 

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

แบบฟอร์มที่ ๑ 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตัวอย่าง  การคำนวณคะแนนผลการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน) 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ตัวชี้วัด................... 30 100 ไร่ 150 ไร่ 200 ไร่ 100 ไร่ 15 คะแนน 
(50 x 30 / 100 = 15) 

2. ตัวชี้วัด................... 15 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 13.5 คะแนน 
(90 x 15 / 100 = 13.5) 

3. ตัวชี้วัด................... 20 100,000 บาท 150,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 20 คะแนน 
(100 x 20 / 100 = 20) 

4. ตัวชี้วัด.................. 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 0 คะแนน 
(0 x 30 / 100 = 0) 

5. ตัวชี้วัด................ 10 5 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7.5 คะแนน 
(75 x 10 / 100 = 7.5) 

รวม 100     56.00 คะแนน 
(15 + 13.5 + 20 + 0 + 7.5) 

สรุปผล ระดับต้องปรับปรุง 
 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการดำเนินงานตำ่กว่า 60 คะแนน 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ..... ✓.... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)            ( ........ ) รอบ 12 เดอืน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ - สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 
คำอธิบาย :        • กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดทำ
ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2562 เพ่ือสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้
ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 
                   • พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
                   • นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ 
และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่
รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่         
วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

8,231,967.85 ไร ่
(ผลงานปี 61) 

8,248,962.34 ไร ่
(ผลงานปี 62) 

มากกว่า 8,248,962.34 ไร ่

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จำนวนพื้นที่ป่าไม้ - สำรวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 
 

8,226,075.13 ไร่ 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ ๒  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ..... ✓.... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)            ( ........ ) รอบ 12 เดอืน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) ประสานข้อมูลจากกรมป่าไม้ที่พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต , ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทียม 
sentinel-2 
2. การประเมินผล จะประเมินผลรอบ 12 เดือน รอบเดียว ให้นำผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.256๒ (ออกผลปลายเดือน 
มีนาคม 256๓) มาใช้ในการประเมิน รอบ 12 เดือน ของปี 256๓ 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ความต้องการใช้ข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยรายปี เพ่ือ
ประโยชน์ในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ของประเทศ 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง :  บทสรุปสําหรับผู้บริหาร โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.2561-2562 โดย กรมป่าไม้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ ๒  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ..... ✓.... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)            ( ........ ) รอบ 12 เดอืน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย – เข้าครอบครอง 
 
คำอธิบาย :    • พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้า
ครอบครอง (ไร่)  
                   • จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้
ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการดำเนินการตามมาตรา 21 
และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 ที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                   • มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
ดังต่อไปนี้ 
                  (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใน
กรณีท่ีมีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
                  (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือทำประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็น
อันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กำหนดให้ 
                  (3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอ่ืน เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำ
ผิดหรือรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่าย
เพ่ือการนั้น ให้ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นำความในมาตรา 1327 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 
                 (4) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวน
แห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

-  
(ผลงานปี 59) 

240 ไร ่
(แผนปี 63) 

120 ไร ่
 

 

แบบฟอร์มที่ ๒  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ..... ✓.... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)            ( ........ ) รอบ 12 เดอืน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการ
ป้องกันการบุกรุกทำลาย – เข้า
ครอบครอง 

390 100 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รวบรวมสรุปข้อมูลจากการรายงานจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้า 
ครอบครอง มีจำนวน 1066.085 ไร่ มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. การดำเนินการออกประกาศตามมาตรา 25 จำนวนทั้งสิ้น 32 ราย พ้ืนที่รวมจำนวน 1066.085 ไร่    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 
2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535,ปรับปรุง 2558 
2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพ้ืนที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 
และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 
4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
1. การบุกรุกพ้ืนที่ของนายทุน,นักการเมือง 
2. ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 
3. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น กล้อง NCAPS โดรน เป็นต้น 
หลักฐานอ้างอิง :   
 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ ๒  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ..... ✓.... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)            ( ........ ) รอบ 12 เดอืน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 3. จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน เพ่ือนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 
 
คำอธิบาย :    • รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมี
กรอบแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่
อาศัยทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และ
ส่งเสริมการดำรงชีพเพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการดำเนินงานจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ 
                  • พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินนำไปจัดที่ดิน
ทำกินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบจัดทำข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ และตรวจสอบข้อมูลแปลง
ที่ดินของราษฎรผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบกำหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำ
กินให้ชุมชนต่อไป   
                  • พิจารณาจากจำนวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบกำหนดเป็นพื้นที่
เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

10,000 ไร ่
(แผนปี 63) 

11,500 ไร ่ 13,000 ไร ่

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
ได้รับการจัดหาที่ดิน เพื่อนำไปจัด
ที่ดินทำกินให้ชุมชน 

10,000 50 

 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ ๒  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ..... ✓.... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)            ( ........ ) รอบ 12 เดอืน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. ประสานการปฏิบัติร่วมกับ คทช.จังหวัด เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
ในขั้นตอนของ คทช.จังหวัด ในส่วนของการพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่จะดำเนินการ (เพ่ือใช้เป็นขอบเขตในการยืน 
ขออนุญาต) 
2. การสำรวจตรวจสอบและจัดทำข้อมูล 
- จัดทำข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนตรวจสอบทบทวนข้อมูล 
ผู้ครอบครองที่ดินเดิมตามผลการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. งบประมาณกิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่จัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 
3. ขั้นตอนการดำเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
4. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมป่าไม้ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
ข้อมูลผลการสำรวจตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ดำเนินการก่อนที่ 
แนวทางกำหนดให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ortho Photo) ปี 2545 ข้อมูลอาจมความ 
คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริงตามแนวทางที่กำหนด กล่าวคือ แปลงสำรวจยังมีสภาพเป็นป่า ซึ่งไม่สามารถนำมาเป็น 
พ้ืนที่ดำเนินงานจัดที่ทำกินให้ชุมชนได้ ต้องตัดออก 
หลักฐานอ้างอิง :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ ๒  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ..... ✓.... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)            ( ........ ) รอบ 12 เดอืน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 4. การเพ่ิมและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 
 
คำอธิบาย :       • ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
เป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 
                    • เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5,000 หมู่บ้าน 
                    • แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562       
ที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
                    • การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การเพ่ิมจำนวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
                    • การพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทำ
แผนการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการจัดทำข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่ง
บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 
2562 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

198 ป่าชุมชน 330 ป่าชุมชน 
(แผนปี 63) 

396 ป่าชุมชน 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 415 100 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. ประสานการปฏิบัติร่วมกับ คทช.จังหวัด เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
ในขั้นตอนของ คทช.จังหวัด ในส่วนของการพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่จะดำเนินการ (เพ่ือใช้เป็นขอบเขตในการยืน 
ขออนุญาต) 

แบบฟอร์มที่ ๒  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ..... ✓.... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)            ( ........ ) รอบ 12 เดอืน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
2. การสำรวจตรวจสอบและจัดทำข้อมูล 
- จัดทำข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนตรวจสอบทบทวนข้อมูล 
ผู้ครอบครองที่ดินเดิมตามผลการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. งบประมาณกิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่จัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 
3. ขั้นตอนการดำเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
4. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมป่าไม้ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
ข้อมูลผลการสำรวจตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ดำเนินการก่อนที่ 
แนวทางกำหนดให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ortho Photo) ปี 2545 ข้อมูลอาจมความ 
คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริงตามแนวทางที่กำหนด กล่าวคือ แปลงสำรวจยังมีสภาพเป็นป่า ซึ่งไม่สามารถนำมาเป็น 
พ้ืนที่ดำเนินงานจัดที่ทำกินให้ชุมชนได้ ต้องตัดออก 
หลักฐานอ้างอิง :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ ๒  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ..... ✓.... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)            ( ........ ) รอบ 12 เดอืน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 5. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น 
 
คำอธิบาย :    1. การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้
ที่ปลูก ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
                 2. ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพ้ืนที่ เตรียมพ้ืนที่ เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ สอดคล้องตามหลักวิชาการ โดยมีพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ให้เลือกตามบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ที่แนบท้ายของโครงการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม 
                 3. รายละเอียดโครงการ 
                 1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
                    - สนับสนุนกล้าไม้รอบตัดฟันยาว ในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้กำหนด 200 ต้น/ไร่ 
และเงินทุนปลูกและบำรุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการดำเนินงานแล้ว  
                     โดยในปีที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป, ในปีที่ 4 เฉลี่ยร้อยละ 85 ขึ้นไป, และ
ในปีที่ 5 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
                 2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
                   - สนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร่ 
                 3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
                 3.1 โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 
                   - สนับสนุนกล้าไม้โตเร็ว ในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้กำหนด 300 ต้น/ไร่ และ
เงินทุนปลูกและบำรุง รวม 3 ปี เป็นเงิน 3,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการดำเนินงานแล้ว โดย
ในปีที่ 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป 
                 3.2 โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน 
                     - สนับสนุนกล้าไม้ 800 ต้น/ไร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

300 ไร ่
(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 2563) 

450 ไร ่
(ร้อยละ 75 ของแผนงานปี 2563) 

600 ไร ่
(ร้อยละ 100 ของแผนงานปี 2563 

 

แบบฟอร์มที่ ๒  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ..... ✓.... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)            ( ........ ) รอบ 12 เดอืน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน 600 100 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. ประสานการปฏิบัติร่วมกับ คทช.จังหวัด เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
ในขั้นตอนของ คทช.จังหวัด ในส่วนของการพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่จะดำเนินการ (เพ่ือใช้เป็นขอบเขตในการยืน 
ขออนุญาต) 
2. การสำรวจตรวจสอบและจัดทำข้อมูล 
- จัดทำข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนตรวจสอบทบทวนข้อมูล 
ผู้ครอบครองที่ดินเดิมตามผลการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. งบประมาณกิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่จัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 
3. ขั้นตอนการดำเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
4. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมป่าไม้ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
ข้อมูลผลการสำรวจตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ดำเนินการก่อนที่ 
แนวทางกำหนดให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ortho Photo) ปี 2545 ข้อมูลอาจมความ 
คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริงตามแนวทางที่กำหนด กล่าวคือ แปลงสำรวจยังมีสภาพเป็นป่า ซึ่งไม่สามารถนำมาเป็น 
พ้ืนที่ดำเนินงานจัดที่ทำกินให้ชุมชนได้ ต้องตัดออก 
หลักฐานอ้างอิง :   
 

 

แบบฟอร์มที่ ๒  


