
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  
(..……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      (…✓…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     (.........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อย

ละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนท่ีได้ 
(คะแนน) 

(D) 
คะแนนถ่วงน้ำหนัก 

(E) 
เป้าหมาย
ขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้น
สูง 

100 คะแนน 
1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา่ (Hotspot) 20 4,854 4,315 3,775 3,271 100 20 
2. จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู 25 9,000  ไร ่ 10,000  ไร ่ 10,000  ไร ่ 10,000 ไร ่ 100 25 
3. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 10 788  ไร ่  830  ไร ่ 873  ไร ่ 731 ไร ่ 50 5 
4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 15 1 ป่าชุมชน 1 ป่าชุมชน 1 ป่าชุมชน 1 75 11.25 
5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้-สำรวจ
จากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่) 

8,218,721.97    8,218,721.97 - - 

6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย – เข้า
ครอบครอง (ไร่) 

300    300 - - 

7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 60 95 100 37% 50 7.5 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 15 60 95 100 91.21% 72.29 10.84 
รวม 100      79.59 

สรุปผล  ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
*หมายเหตุ :  
1. การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจากนำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. นำคะแนนที่ได้ (D) คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดน้ัน ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (E)  
เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

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

ระดับมาตรฐานข้ันต้น มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรงุ มีคะแนนผลการดำเนินงานต่ำกว่า 60 คะแนน 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

คำอธิบาย : 
•  พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราซการที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ 

มีส่วนราซการหลายหน่วยงานที่ต้อง 
บูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้อง 

ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
• ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 - เดือนกันยายน 65) 
• จำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิซาการ (การซิงเผา) 
• สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พ้ืนที่ป่าในความรับผิดซอบของกรมป่าไม้ท่ีมีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่วประเทศ 
• พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ป่าไม้ท่ีได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาใหส้ามารถรักษาระบบ

นิเวศอำนวยประโยซน์ให้แก่สังคมและ 
ประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้คุม้ครองดูแลป่าสงวน

แห่งซาติและพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม 
พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
• จุดความร้อน (Hotspot) 

- จุดความร้อน (Hotspot) ในพ้ืนที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่า ที่ทำการตรวจวัดด้วย
เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม 

Suomi NPP Sensor VIRS ที่ตรวจพบในปืงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเน้ือที่ท้ังหมด 73.37 ล้านไร่ ดังน้ี 

1) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งซาติ จำนวน 1,221 ป่า เน้ือที่ 62.85 ล้านไร่ 
2) พ้ืนที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เน้ือที่ 10.52 ล้านไร่ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

4,854  จุด 4,315  จุด 3,775  จุด 
 

แบบฟอร์มที่ 2  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

1. ระดับความสำเร็จของการ
จัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

20 3,271 จุด 
(100 คะแนน) 

20 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : จากนโยบายทรัพยากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเรื่องชิงเก็บลดเผา ปริมาณเช้ือเพลิงในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีส่วนทำให้จุดความร้อนลดลง 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน : เครือข่ายในการควบคุมไฟป่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : เครือข่ายในการควบคุมไฟป่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้าใจบทบาทในการ
ป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นท่ีจังหวัดลำปางและอุตรดิตถ์เท่าท่ีควร 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 3 (ลำปาง) (ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (…..✓…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)        
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวชี้วัดที่ :  2. จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟ ู
คำอธิบาย :  
• ปลูกฟ้ืนฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การดำเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ป่าท่ีถูกบุกรุกทำลาย และป่าที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ 
หลักวิซาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปน้ี 

1. ปฏิบัติตามข้ันตอนและแนวทางการปลูกพ้ืนฟูป่าที่กรมป่าไม้กำหนด อาทิ การคัดเลือกพ้ืนที่และชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับชนิด
ป่า เช่น ปา่เบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ปาดิบข้ึน ปาเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น 
2. มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานปลูกฟ้ืนฟูป่า รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลแปลงปลูกพ้ืนฟูที่เป็นระบบ ตามแผนบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพ่ือพ้ืนฟูระบบนิเวศ จำนวน 8,839 ไร่ 
4. การดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่าใช้สอย จะปลูกในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำรขิองกรมป่าไม้ หรือพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการปลูกพันธ์ุไม้ตามแนวพระราชดำริ ไม้สามอย่างเพ่ือประโยชน์สี่อย่าง ประกอบด้วย ไม้
ใช้สอย ไม้มีค่า และไม้กินได้ ปลูกจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ต้นต่อไร่ และให้มีเรือนยอดหลายชั้น ใกล้เคียงกับป่า ชนิดพันธ์ุไม้ให้พิจารณา
พันธ์ุไม้ท้องถ่ินและพันธ์ุไม้อื่นตามความเหมาะสม เพ่ือให้เป็นแหล่งที่ชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าอย่างย่ังยืน โดยการเก็บหาของป่า 
สมุนไพร เห็ด ไม้ฟืน เป็นต้น เพ่ือเป็นอาหารและใช้สอยในครัวเรือน จำนวน 520 ไร่ 
5. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
โครงการที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำลำธาร ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปลูกพืชเกษตรเชิงเด่ียว มา
เป็นการปลูกในลักษณะผสมผสานโดยการปลูกไม้ป่าหลายๆ ชนิด ปลูกควบกับไม้ผลเศรษฐกจิ และไม้พ้ืนล่าง ซึ่งราษฎรนอกจากจะมีส่วน
ร่วมในการฟ้ืนฟูป่าแล้ว ยังได้ประโยซน์จากการมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจที่ปลูกไปด้วย รวมทั้งทำให้มีพื้นที่ป่าเพ่ือสร้างสมดุลให้กับระบบ
นิเวศในระยะยาวเพ่ิมมากข้ึนอีกทาง พ้ืนที่ดำเนินการ จำนวน 52,550 ไร่ (แผนงานยุทธศาสตร์ 52,550 ไร่) 
6. รวมค่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 61,909 ไร่ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

9,000  ไร่ 10,000  ไร่ 10,000  ไร่ 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 3 (ลำปาง) (ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

2. จำนวนพื้นที่ปา่ได้รับการ
ฟื้นฟ ู

25 10,000 ไร ่
( 100 คะแนน) 

25 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : การดำเนินงานท่ีได้ปฏิบัติแล้ว ณ. ตอนนี้ รังวัดพื้นท่ีแปลงปลูก แผ้ว
ถางพื้นท่ีแปลง ทำแนวกันไฟ  และทำทางตรวจการ  และเก็บริบ  รวมเต็มพื้นท่ี  10,000 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน : ราษฎรทำงานอย่างเต็มท่ีตามช่วงฤดูกาล  สถานภาพอากาศเอื้ออำนวย 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ราษฎรในพื้นท่ีทำงานมีความล่าช้าบ้าง 
หลักฐานอ้างอิง :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (…..✓…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)         
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวชี้วัดที่ :  3. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 
คำอธิบาย :  
• การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกซน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
กฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจาก 
รัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประซาชน และส่งผลต่อความ
สมดุลของระบบนิเวศ 
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพ้ืนที่เป้าหมาย จำนวน 38,550 ไร่ ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 10,000 ไร่ 
2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม จำนวน 15,800 ไร่ 
3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 

3.1) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้น 3 4 และ 5 ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย. 41) จำนวน 8,600 ไร่ 
3.2) โครงการส่งเสริมปลูกไมโ้ตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม จำนวน 1,400 ไร่ 

3.3) โครงการส่งเสริมปลูกไมโ้ตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน จำนวน 2,750 ไร่ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

788  ไร่ 830  ไร่ 873  ไร่ 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

3. จำนวนพื้นที่ปา่เศรษฐกิจ
ที่เพิ่มขึ้น 

10 731 ไร ่
( 50 คะแนน) 

5 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
 1.ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (…..✓…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)         
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
2.ตรวจสอบพื้นท่ีท่ีขอเข้าร่วมโครงการ 
3.แจกจ่ายกล้าไม้ 
4.ตรวจติดตามแปลงปลูกและให้คำแนะนำทางวิชาการ 
5.เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน : การประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานต่างๆ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้รับรู้ข่าวสารของ
โครงการต่างๆ เป็นหนึ่งปัจจัยท่ีทำให้เกษตรกรมีความสนใจท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1.เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้การดำเนินกิจกรรมเกิดความล่าช้าซึ่งมีผลต่อเป้าหมาย 
2.ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ี 
หลักฐานอ้างอิง :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนจัดการป่าชุมชน ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (…..✓…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)        
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวชี้วัดที่ : 4.การเพิ่มและพัฒนาพื้นทีป่่าชุมชน 
คำอธิบาย : 1. ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมซน โดย
ชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ พ้ืนฟู จัดการบำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชวีภาพในป่าชุมซนอย่างสมดุลและย่ังยืน 
2. เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 100 ป่าชุมชน 
3. แผนจัดการป่าชุมซน คือ แผนจัดการป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันจัดทำข้ึน เพ่ือใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
4. การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดทำคำขอจัดต้ังป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
5. การพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมซน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทำแผนจัดการป่าชุมซน หรืออาจรวมถึงการ
จัดทำข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณ 
เพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1 ป่าชุมชน 1 ป่าชุมชน 1 ป่าชุมชน 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่า
ชุมชน 
 

15 1  ป่าชุมชน  
( 75 คะแนน) 

11.25 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดต้ังป่าชุมชน จังหวัดลำปาง เป้าหมาย 1 ป่าชุมชน 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน : ชุมชนมีความต้องการจัดต้ังป่าชุมชน  
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนจัดการป่าชุมชน ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (…..✓…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)         
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวชี้วัดที่ :  5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เปน็ป่าธรรมชาติ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ – สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 
คำอธิบาย :  
• กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 

2563 เพ่ือสำรวจและวิเคราะห์ 
สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิซาการ และเพ่ือ
สนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ 
ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

• พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งซาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

• นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่
สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึง 
สวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวน
ยางพารา และสวนปาล์ม 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
 

  

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เปน็
ป่าธรรมชาติ : จำนวนพื้นที่
ป่าไม้ – สำรวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม (ตัวชี้วัด 
Monitor)* 

- 8,218,721.97 ไร ่
(ตัวชี้วัด monitor) 

- 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (…..✓…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)         
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพป่าปี 2561-2562, รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพป่าปี 2563, 
รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพป่าปี 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (…..✓…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)         
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
6. จำนวนพื้นที่ปา่ไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย-เข้าครอบครอง 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 
คำอธิบาย :  
• พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) 
• จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดซอบ หรือ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการดำเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งซาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งซาติ และรัฐมนตรีได้แต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติน้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจดังต่อไปน้ี 

(1) สั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏ
หรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแก้ไขหรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้
เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งซาติภายในเวลา 
ที่กำหนดให้ 

(3) ยืด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิดหรือรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่
หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ 
ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ัน ให้ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใชจ้่ายน้ันทั้งหมด หรือให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีนำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ 
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือชดใช้ ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้นำความในมาตรา 1327 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงิน 
ที่ได้จากการขายทรัพย์สินน้ันโดยอนุโลม 

(4) ดำเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นสมควร ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
• ข้ันตอนการดำเนินงาน ในปี 2565 
1. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทำหนังสือแจ้งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุก
สาขาทราบถึงกระบวนการดำเนินงาน 
ตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การตรวจสอบ ข้ันตอนที่ 2 ลงนาม
ประกาศตาม ม.25 ข้ันตอนที่ 3 การรื้อถอน 
และข้ันตอนที่ 4 การชำระเงิน โดยในการจัดทำตัวชี้วัด ข้ันตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานตัวชี้วัด คือ ข้ันตอนที่ 2 ลงนาม
ประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมาย 
พ้ืนที่เป็นข้ันตอนการดำเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าในพ้ืนที่เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ รายงานสำนักป้องกันรักษาป่าและ 
ควบคุมไฟป่าเพ่ือรวบรวมสรุป และติดตามการปฏิบัติงาน 
2. ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการดำเนินการให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตามแบบ
รายงานฉบับใหม่ (แบบ สปพ. 01) 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (…..✓…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)         
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ info.forest.protect@gmail.com และส่งรายงานประจำเดือนให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป และให้รายงานปัญหา อุปสรรค 
พร้อมแนวทางการแก้ไข เพ่ือพิจารณาให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป 
3. ฝ่ายแผนงานด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ทำหน้าท่ีรวบรวม
ข้อมูลผลการดำเนินการ เพ่ือนำมาสรุปข้อมูล 
เป็นรายจังหวัด และรายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
 

  

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

6. จำนวนพื้นที่ปา่ไม้ที่ได้รับ
การป้องกันการบุกรุกทำลาย-
เข้าครอบครอง 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- ...300.. ไร ่
(ตัวชี้วัด Monitor) 

- 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน :  
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ขั้นตอนตามท่ีกรมป่าไม้ได้เริ่มนับผลการดำเนินงานตามแบบ ปส.ม.25 (ค) ใช้เวลานาน
เกินไป เห็นควรเริ่มนับตัวชี้วัดต้ังแต่ ปส.ม.25 (ก) และพื้นท่ีจับกุมส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีบุกรุกใหม่ ไม่มีส่ิงปลูกสร้างและพืช
อาสิน 
หลักฐานอ้างอิง :  

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนอำนวยการ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

• เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บรหิารกรม ในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้า เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้อง
ดำเนินการในปีงบประมาณ 

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

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95  

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

7. ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

15 37 % 
( 50 คะแนน ) 

7.5 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน : การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนอำนวยการ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนอำนวยการ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

รายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท้ังน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล
การเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

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

• สูตรการคำนวณค่าคะแนน 
 

                                       จำนวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของสำนัก 
              จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร 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 น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 
(ภาพรวม) 

 

15 91.21 % 
( 72.29 คะแนน ) 

10.84 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :   
    

X 100 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) (ส่วนอำนวยการ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (…..✓…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)         
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
 
หลักฐานอ้างอิง :  
 

 


