
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านัก/กลุ่ม ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

 

( ……) รอบ9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)   ( ......... ) รอบ 
12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

20 6,837,971.92 
(ร้อยละ 99.67 ของ
ผลการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียม 2563) 

6,860,611.94 
(ผลงานปี 2562ผล
การแปลภาพถ่าย
ดาวเทียม 2560-

2561) 

6,860,611.94 
(มากกว่าผลงานปี 

2562) 

6,885,944.94  0 คะแนน 

2. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุก
รุกท าลาย – เข้าครอบครอง 

20 35 ไร ่ 50 ไร ่ 60 ไร ่ 55 ไร ่ 17.50 คะแนน 

3. การส ารวจทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้เพื่อ
จัดท าข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดินในพื้นท่ี
ป่าไม้ถาวร 

20 2,160 ไร ่
(ร้อยละ 90 ของแผน

ปี 2563) 

2,400ไร ่
(แผนปี 2563) 

2,640ไร ่
(ร้อยละ 110 ของ

แผนปี 2563) 

2,860 ไร ่ 20 คะแนน 

4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 20 30 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 60 ของแผน

ปี 2563) 

50 ป่าชุมชน 
(แผนปี 2563) 

60 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 120 ของ

แผนปี 2563) 

55 ป่าชุมชน 
3373-3-89 ไร่ 

17.50 คะแนน 

5. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน 20 100 ไร ่
(ร้อยละ 50 ของแผน

ปี 2563) 

150 ไร่  
(ร้อยละ 75 ของแผน

ปี 2563) 

200 ไร ่
(ร้อยละ 100 ของ

แผนปี 2563) 

100 ไร ่ 10 คะแนน 

รวม 100     65 
สรุปผล ระดับต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ9 เดือน(1 ต.ค. 62–30 ม.ิย. 63)    ( ........ ) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 62– 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความส าเร็จชองการเพิ่มจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ของประเทศ 
1. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม  
ค าอธิบาย : 
 กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ี

ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2562 เพื่อส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผน
ท่ีป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของ
ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 

 พิจารณาจากพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  

นิยามพื้นท่ีป่าไม้ท่ีใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ีปกคลุม
ของพืชพรรณท่ีสามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่ง
หญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพื้นท่ีป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคา
ลิปตัส หรือพื้นท่ีท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ 
สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

6,837,971.92 ไร่ 
(ร้อยละ99.67 ของ 

ผลการแปลภาพถ่ายดาวเทียม 
ปี 2560-2561) 

6,860,611.94 ไร่ 
(ผลงานปี 2562) 

(ผลการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียม ปี 2560-2561) 

 

มากกว่า 6,860,611.94 ไร ่
(มากกว่าผลงานปี 2562) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ – ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 

6821808.03 100 

 

แบบฟอร์มที่ 1 

แบบฟอร์มที่ 2 

5 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ9 เดือน(1 ต.ค. 62–30 ม.ิย. 63)    ( ........ ) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 62– 30 ก.ย. 63) 
 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ข้อมูลสภาพป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถิติพื้นท่ีป่าท่ีถูกท าลาย 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  
1.งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 
2.กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  
3.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
4.ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี  
 
หลักฐานอ้างอิง : ผลการด าเนินงานวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่า พ.ศ.2560-2561 โครงการจัดท าข้อมูล
สภาพพื้นท่ีป่าไม้ พ.ศ.2560-2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
( ......... ) รอบ9 เดือน(1 ต.ค. 62–30 ม.ิย. 63)    ( ........ ) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 62– 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ของประเทศ 
2.จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรกุท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นท่ีโดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ 
มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) ส่ังให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีท่ีมี
ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ส่ังเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่ส่ิงท่ีเป็นอันตราย 
หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือ
รู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินท่ียึดไว้ได้
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 
(4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติใน
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

35 ไร ่ 50 ไร ่ 60 ไร ่
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ9 เดือน(1 ต.ค. 62–30 ม.ิย. 63)    ( ........ ) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 62– 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

2. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการ
ป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้า
ครอบครอง 

55  ไร่ 100 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ข้อมูลสภาพป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถิติพื้นท่ีป่าท่ีถูกท าลาย
ในพื้นท่ีป่าสงวนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  
1.งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 
2.กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  
3.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
4.ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน  
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี 
2.รายงานผลการปฏิบัติงานในการด าเนินการตามมาตรา 25 ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ9 เดือน(1 ต.ค. 62–30 ม.ิย. 63)    ( ........ ) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 62– 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ของประเทศ 
3. การส ารวจทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ถาวร 
ค าอธิบาย : 

 พื้นท่ีป่าไม้ถาวร หมายถึง พื้นท่ีท่ีก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2504 หลังจากนั้นมีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทท่ีดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน 
ความเหมาะสมของดิน การถือครองท่ีดิน การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีท่ีถูกจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพื้นท่ีส่วนใดท่ี
จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นท่ีจัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนท่ีมี
มติให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พื้นท่ีดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพื่อด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไปพื้นท่ีป่าไม้ถาวรท่ีด าเนินการนี้ เป็นพื้นท่ีตามโครงการส ารวจการถือครองเพื่อการจัดการท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ถาวรท่ี
ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.2559 โดยมีการด าเนินการส ารวจ-ตรวจสอบในขอบเขตพื้นท่ีป่าไม้ถาวร ดังนี้ 

1. ส ารวจ-ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อที่ท้ังหมดของสภาพป่าท่ี
เหลืออยู่ และจ านวนเนื้อที่รวมท้ังหมดของการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ 

2. ส ารวจการถือครองพื้นท่ีป่าไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ถาวรท้ังหมดนั้นใคร
เป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงท่ีดินผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพ
พื้นท่ี 

3. ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีมีในพื้นท่ี ท้ังนี้ น าข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาตามกฎหมายมติ
คณะรัฐมนตรีและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่า
ไม้ในพื้นท่ีป่าไม้ถาวร ต่อไป  

 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2,160 ไร ่
(ร้อยละ 90 ของแผนปี 

2563) 

2,400ไร ่
(แผนปี 2563) 

2,640ไร ่
(ร้อยละ 110 ของแผนปี 

2563) 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ9 เดือน(1 ต.ค. 62–30 ม.ิย. 63)    ( ........ ) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 62– 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

3. การส ารวจทรัพยากรท่ีดินและ
ป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลท่ีดินและแผน
ท่ีขอบเขตท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ถาวร 

2,860 ไร ่ 100 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : กิจกรรมการส ารวจทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลท่ีดิน
และแผนท่ีขอบเขตท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ถาวร ในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  
1.งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 
2.พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
3.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
4.ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน  
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 
2.แผนท่ีแนบท้ายกฎหระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 540 ระวาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ9 เดือน(1 ต.ค. 62–30 ม.ิย. 63)    ( ........ ) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 62– 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความส าเร็จชองการเพิ่มจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ของประเทศ 
4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 
ค าอธิบาย : 
 ป่าชุมชน คือ พื้นท่ีป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นท่ีอื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน 

โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000 หมู่บ้าน 
 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีคณะกรรมการ

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
 การเพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชน หมายถึง การเพิ่มจ านวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

การพัฒนาพืน้ท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนการบริหารจัดการป่า
ชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์
และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

30 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 60 ของแผนปี 2563) 

50 ป่าชุมชน 
(แผนปี 2563) 

60 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 120 ของแผนปี 

2563) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่า
ชุมชน 

55 ป่าชุมชน 17.50 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : แผนปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน ในพื้นท่ีจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายป่าชุมชนของกรมป่าไม้ มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายป่าชุมชนระดับต าบลและระดับอ าเภอ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
หลักฐานอ้างอิง : แผนปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน งบประมาณพ.ศ.2563 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
( ......... ) รอบ9 เดือน(1 ต.ค. 62–30 ม.ิย. 63)    ( ........ ) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 62– 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความส าเร็จชองการเพิ่มจ านวนพืน้ที่ป่าไม้ของประเทศ 
5. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน 
ค าอธิบาย : 
1. การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ท่ีปลูก 
ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
2. ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นท่ี เตรียมพื้นท่ี เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับ
พื้นท่ี และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ สอดคล้องตามหลักวิชาการ โดยมีพันธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมให้เลือกตาม
บัญชีรายช่ือพันธุ์ไม้ท่ีแนบท้ายของโครงการ และปลูกในฤดูกาลท่ีเหมาะสม 
3. รายละเอียดโครงการ 

1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี 2 
        - สนับสนุนกล้าไม้รอบตัดฟันยาว ในบัญชีรายช่ือพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 200 ต้น/ไร่ และ
เงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินเมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว  
           โดยในปีท่ี 1-3 ต้องมีอัตราการรอดตายเฉล่ียร้อยละ 90 ขึ้นไป, ในปีท่ี 4 เฉล่ียร้อยละ 85 ขึ้นไป, และในปี
ท่ี 5 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
     2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
         - สนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร ่

 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

100 ไร ่
(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 

2563) 

150 ไร ่
(ร้อยละ75 ของแผนงานปี 

2563) 

200 ไร ่
(ร้อยละ 100 ของ
แผนงานปี 2563) 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ9 เดือน(1 ต.ค. 62–30 ม.ิย. 63)    ( ........ ) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 62– 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน 100 ไร ่ 10 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ด าเนินการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี 2 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  
1.งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 
2.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
3.ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
หลักฐานอ้างอิง : ผลการด าเนินงานวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่า พ.ศ.2560-2561 โครงการจัดท าข้อมูล
สภาพพื้นท่ีป่าไม้ พ.ศ.2560-2561 
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