


การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้

การประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 
กรมป่าไม ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้

ตัวชี้วัด....สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง).... 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดของสำนัก น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)  น้ำหนักร้อยละ 70 
1. ระดับความสำเรจ็ของการจดัการหมอกควันและ
ไฟป่า (Hotspot) 

20 (ตัวชี้วัดบังคับ) 

2. จำนวนพื้นที่ป่าไดร้ับการฟื้นฟู 25 (ตัวชี้วัดบังคับ) 

3. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 10 (ตัวชี้วัดบังคับ) 
4. การเพิ่มและพัฒนาพืน้ที่ป่าชุมชน 15 (ตัวชี้วัดบังคับ) 

5. สัดสว่นพื้นที่สีเขียวพืน้ที่เป็นป่าธรรมชาต ิ:
จำนวนพื้นที่ป่าไม้-สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม(ไร่) 

- 
(ตัวขี้วัด Monitor)* 

(ตัวขี้วัดบังคับ) 
*ตัวขี้วดั Monitor คือ
ตัวชี้วดัทีต่้องรายงานผลการดำเนินงาน 
แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วดั 

6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการป้องกันการบุกรุก
ทำลาย – เข้าครอบครอง (ไร่) 

- 
(ตัวขี้วัด Monitor)* 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)  น้ำหนักร้อยละ 30 
7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 (ตัวชี้วัดบังคับ) 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 15 (ตัวชี้วัดบังคับ) 

รวม 100 

หมายเหตุ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักและสาขาทุกสาขา สามารถพิจารณากำหนดตัวชี้วัดดงันี้ 
1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมปา่ไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ตัวชี้วัดตามอำนาจหน้าที่ หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ข้อ 1+2 รวมกันไม่น้อยกว่า 3-5 ตัวขี้วัด ไม่รวม

ตัวขี้วัด Monitor
3. เกณฑ์การประเมินผลตัวขี้วดัของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และสาขาทกสาขา ใช้เกณฑก์ารประเมินผล

ตัวขี้วัดของกรมบ่าไม้ และพิจารณาจากค่าเป้าหมายตามที่สำนักได้รับตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กจิกรรม ของ
หน่วยงาน

4. กำหนดน้ำหนักตัวขี้วัดรวมทุกตัวชี้วัด รวมเท่ากับ 100 หากตัวชี้วัดใดที่สำนักไม่ได้จัดทำ ให้นำน้ำหนักไปเฉลี่ยให้
ตัวชี้วัดอื่น ๆ และน้ำหนักตวัชี้วัดสามารถปรับได้ตามความสำคัญของตัวชี้วัดของแต่ะละหน่วยงาน



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

สอก. สสป. สปฟ. สจช. สจด. สคร. ศูนยป์่าไม้ลำปาง ศูนยป์่าไม้อุตรดิตถ์ 

1. ระดับความสำเรจ็ของการจดัการหมอกควันและ
ไฟป่า (Hotspot) 

O S S 

2. จำนวนพื้นที่ป่าไดร้ับการฟื้นฟู S O S 

3. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่) O S 

4. การเพิ่มและพัฒนาพืน้ที่ป่าชุมชน O S S 

5. สัดสว่นพื้นที่สีเขียวพืน้ที่เป็นป่าธรรมชาต ิ:
จำนวนพื้นที่ป่าไม้-สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม(ไร่) 

S S 

6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการป้องกันการบุกรุก
ทำลาย – เข้าครอบครอง (ไร่) 

O S S 

7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

O S S S S S S S 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ O S S S S S S S 



 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้   

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 20 7,132 จุด 5,576 จุด 3,472 จุด 

คำอธิบาย • พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราซการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มีส่วนราซการหลายหน่วยงานที่ต้อง
บูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
• ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 - เดือนกันยายน 65)
• จำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิซาการ (การซิงเผา)
• สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พื้นที่ป่าในความรับผิดซอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่วประเทศ
• พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบนิเวศอำนวยประโยซน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้คุ้มครองดูแลป่าสงวนแห่งซาติและพื้นที่ป่าไม้ ตาม 
พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
• จุดความร้อน (Hotspot)

- จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ท่ีทำการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม 
Suomi NPP Sensor VIRS ที่ตรวจพบในปืงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 73.37 ล้านไร่ ดังนี ้
1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งซาติ จำนวน 1,221 ป่า เนื้อที่ 62.85 ล้านไร่
2) พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เนื้อท่ี 10.52 ล้านไร่

เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

4,854  จุด 4,315  จุด 3,775  จุด 



 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้   

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
เงื่อนไข • พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการ

ร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งซาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช  
• ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ Gistda ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 - เดือนกันยายน 2565)
• จำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิซาการ (การชิงเผา)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
2. จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟ ู 25 10,000 ไร่ - ไร่ - ไร่ 

คำอธิบาย  • ปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบกุรุกทำลาย และป่าที่เส่ือมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ 
หลักวิซาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี ้

1. ปฏิบัตติามขั้นตอนและแนวทางการปลูกพื้นฟูป่าที่กรมป่าไม้กำหนด อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกับชนิดป่า เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา 
ปาดิบขึ้น ปาเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น 
2. มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลแปลงปลูกพื้นฟูที่เป็นระบบ ตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อพื้นฟูระบบนิเวศ จำนวน 8,839 ไร่ 
4. การดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่าใช้สอย จะปลูกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมป่าไม้ หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
มีการปลูกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชดำริ ไม้สามอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่าง ประกอบด้วย ไม้ใช้สอย ไม้มีค่า และไม้กินได้ ปลูกจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ต้นต่อไร่ และให้มีเรือนยอดหลายชั้น 
ใกล้เคียงกับป่า ชนิดพันธุ์ไม้ให้พิจารณาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้อื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นแหล่งที่ชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน โดยการเก็บหาของป่า สมุนไพร 
เห็ด ไม้ฟืน เป็นต้น เพื่อเป็นอาหารและใช้สอยในครัวเรือน จำนวน 520 ไร่ 
5. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ของราษฎรที่อยู่
อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยการปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกในลักษณะผสมผสานโดยการปลูกไม้ป่าหลายๆ ชนิด ปลูกควบกับไม้ผลเศรษฐกิจ และไม้พื้นล่าง ซึ่งราษฎรนอกจากจะมี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าแล้ว ยังได้ประโยซน์จากการมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกไปด้วย รวมท้ังทำให้มีพื้นที่ปา่เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศในระยะยาวเพิ่มมากขึน้อีกทาง พื้นที่
ดำเนินการ จำนวน 52,550 ไร่ (แผนงานยุทธศาสตร์ 52,550 ไร่) 
6. รวมค่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 61,909 ไร่ 
 



 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้   

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
เกณฑ์การประเมิน 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

9,000  ไร่ 10,000  ไร่ 10,000  ไร่ 

เงื่อนไข การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action plan) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
3. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มข้ึน 10 1,700 ไร่ 600 ไร่ 4,100 ไร่ 

คำอธิบาย  • การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกซน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจาก 
รัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวงัผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประซาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 38,550 ไร่ ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 10,000 ไร่ 
2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 15,800 ไร ่
3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 

3.1) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3 4 และ 5 ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย. 41) จำนวน 8,600 ไร่ 
3.2) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 1,400 ไร่ 
3.3) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน จำนวน 2,750 ไร่ 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

788  ไร่  830  ไร่  873  ไร่  
 

เงื่อนไข - การรายงานผลให้รวมผลการปลูกป่าของภาคเอกชนด้วย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 

 
 



 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้   

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 10 -   ป่าชุมชน 8 ป่าชุมชน 5 ป่าชุมชน 

คำอธิบาย 1. ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมซน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ พื้นฟู จัดการบำรุงรักษา
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมซนอย่างสมดุลและยั่งยืน 
2. เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 100 ป่าชุมชน
3. แผนจัดการป่าชุมซน คือ แผนจัดการป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน
4. การเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562
5. การพัฒนาพื้นที่ป่าชุมซน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทำแผนจัดการป่าชุมซน หรืออาจรวมถึงการจัดทำข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณ
เพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1  ป่าชุมชน 1  ป่าชุมชน 1  ป่าชุมชน 

เงื่อนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)



 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้   

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ – สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม

(ตัวชี้วัด Monitor)*
- -  ไร่ -  ไร่ -  ไร่ 

คำอธิบาย • กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยปา่ไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพื่อสำรวจและวิเคราะห์
สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิซาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้
ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง

• พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งซาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
• นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรบัการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นทีป่กคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืน

ต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึง
สวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม

เกณฑ์การประเมิน 

เป้าหมายปี 2565 ผลงานดำเนินงาน 

8.2 ล้านไร่ ................... ไร ่

เงื่อนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)



 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้   

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบกุรุกทำลาย-เข้าครอบครอง

(ตัวชี้วัด Monitor)*
- -  ไร่ -  ไร่ -  ไร่ 

คำอธิบาย • พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)
• จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จำนวนพื้นที่ป่าไม้ท่ีหน่วยงานที่รับผิดซอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครอง

พื้นที่โดยการดำเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ที่ดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• มาตรา 25 พระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งซาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งซาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้น
แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งท่ีเป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งซาติภายในเวลา 
ที่กำหนดให ้

(3) ยดื ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอ่ืน เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิดหรือรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ 
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีนำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได ้
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นำความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงิน 
ที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

(4) ดำเนินการอย่างหนึ่งอยา่งใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
• ขั้นตอนการดำเนินงาน ในปี 2565
1. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทำหนังสือแจ้งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาทราบถึงกระบวนการดำเนินงาน
ตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คอื ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 ขั้นตอนที่ 3 การร้ือถอน 
และขั้นตอนที ่4 การชำระเงิน โดยในการจัดทำตัวชี้วัด ขั้นตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานตัวชี้วัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเร่ิมนับคา่เป้าหมาย 
พื้นที่เป็นขั้นตอนการดำเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ รายงานสำนักป้องกันรักษาป่าและ 
ควบคุมไฟป่าเพื่อรวบรวมสรุป และติดตามการปฏิบัติงาน 



 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้   

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
2. ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการดำเนินการให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตามแบบรายงานฉบับใหม่ (แบบ สปพ. 01)
ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ info.forest.protect@gmail.com และส่งรายงานประจำเดือนให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถดัไป และให้รายงานปัญหา อุปสรรค 
พร้อมแนวทางการแก้ไข เพื่อพิจารณาให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป 
3. ฝ่ายแผนงานด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการ เพื่อนำมาสรุปข้อมูล
เป็นรายจังหวัด และรายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้ 

เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายปี 2565 ผลงานดำเนินงาน 

300 ไร ่ ................... ไร ่

เงื่อนไข • ในการจัดทำตัวชี้วัด ขั้นตอนที่จะใช้ในการรายงานและนับเป็นผลงานของตัวชี้วัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเร่ิมนับค่าเป้าหมายพื้นที่
เป็นขั้นตอนการดำเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)



 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้   

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  

  งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
15      ร้อยละ      ร้อยละ      ร้อยละ 

คำอธิบาย • เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ

• สูตรการคำนวณ
   ผลรวมร้อยละของการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจำปีของสำนัก 

  จำนวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนัก 

เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกวา่ร้อยละ 95 

เงื่อนไข 
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 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม ้   

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 15      ร้อยละ      ร้อยละ      ร้อยละ 

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

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ)
จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

• สูตรการคำนวณค่าคะแนน

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

เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

เงื่อนไข • โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือกรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือหมดความจำเป็นในการ
ใช้งบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหลังวันที่  15 สิงหาคม  2565  และส่งงบประมาณคืนกรมฯ 
• หลกัฐานเชิงประจักษ์ : รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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X 100 


	5 เมษา 65 หน้าลงนามประเมินส่วนราชการ 2565
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