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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบ 12 เดือน (1 ตลุาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) 
ตัวชี้วดัที่ :1. ระดับความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 
 

ค าอธบิาย : 
 พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของส านกังานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หรือ GISTDA และรวมผลการปลูกป่าที่อยู่ใน                    
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม,้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต และภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8  

 นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่             
ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนก ไดว้่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และ
หมายรวมถึงทุง่หญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้                  
โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ 
พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นทีป่่าไม้และพื้นทีไ่ม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม                 
ด้วยสายตา ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภมูิศาสตร์ โดยมกีารเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาค
และรายจังหวัด มีการสรุปเปน็ภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
พื้นที่ ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม ้

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

102.28 - 102.28 
 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวชี้วดั ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวนพื้นที่ป่าไม้ (ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม) 

102.28 
ล้านไร ่

102.17 
ล้านไร ่

  
 

ค าชีแ้จงการปฏิบตัิงาน/มาตรการที่ไดด้ าเนินการ : 
     จ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศจากการแปล ตีความภาพถ่ายดาวเทียม ในป ี2559-2560 ซึ่งมปีระบวนการดังนี ้
     1.เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้อง 
     2.จัดหาขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม 
     3.เตรียมข้อมูลภาพก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล 
     4.วิเคราะห์และจ าแนกขอ้มูลพื้นที่ป่า 
     5.ประเมินความถูกต้องของการแปลข้อมูล 
     6.จัดท าแผนที่ขั้นสุดท้าย 
     7.จัดท าฐานข้อมูลพื้นทีป่่า 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบ 12 เดือน (1 ตลุาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) 
ปัจจัยสนบัสนนุต่อการด าเนนิงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปตีอ่ไป : 
 
หลักฐานอ้างองิ : รายละเอียดเอกสารอ้างอิง ได้แนบในแผน่ DVD เรียบร้อยแล้ว 
1. หนังสือส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ ทส 1603.4/103 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ขออนุมัติโครงการจัดท าข้อมูล                

สภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559-2560 
2. หนังสือส านักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/7951 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559                         

ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
3. ข้อก าหนดการจ้าง (Terms of Reference:TOR) โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559-2560 
4. เงื่อนไขของสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559-2560 
5. สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ ทส 1603.1/1 ลงวันที่ 01 พฤษภาคม 2560 
6. หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ 0513.10602/379 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ขอส่งรายงาน               

เริ่มงานโครงการรายงานเริ่มงานโครงการ (Inception Repport) โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้                    
ปี พ.ศ. 2559-2560 
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 รายงานผลการด าเนนิงานตัวชี้วดัของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กนัยายน 2560) 
ตัวชี้วดัที่ : 2 จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นทีป่่าสงวน 
                   2.1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
                   2.2 พื้นที่ป่าไม้ถาวร 
 รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 

2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยม ี          
กรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยงข้อง รวมทั้ง คทช. 
จังหวัด คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชน (ในรูปแปลงรวม) โดยให้สิทธอิยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล 
รวมทั้งสนับสนนุเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสรมิการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎร
พึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้  

 การจดัหาที่ดนิให้ผู้ยากไร้ในพื้นทีป่า่ถาวรและพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาต ิจ านวน 299,248 ไร่ 

     พื้นที่ป่าไม้ถาวร 
- พื้นที่ป่าไม้ถาวร หมายถึง พื้นที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 
หลังจากนั้นมีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใชข้้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน                 
ความเหมาะสมของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพื้นที่ส่วนใด
ที่จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วน
ที่มีมติให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พื้นที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพื่อด าเนินการตามระเบียบและกฎหมาย                
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  พื้นที่ป่าไมถ้าวรที่ด าเนินการนี้ เป็นพ้ืนที่ตามโครงการส ารวจ ตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีฐานข้อมูล                    
ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบ และลดปญัหา
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ถาวรระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร                               
โดยมีการด าเนินการส ารวจ-ตรวจสอบในขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร ดังนี้ 
1.ส ารวจ-ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ทีด่ินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อที่ทั้งหมดของสภาพป่า                  
ที่เหลืออยู่ และจ านวนเนื้อที่รวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ 
2.ส ารวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ถาวร เพ่ือให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรทั้งหมดนั้น                  
ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพื้นที่ 
3.ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ทีม่ีในพื้นที ่ทั้งนี้ น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนินการเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
ต่อไป  
- วัดจากจ านวนพ้ืนที่ (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

     พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ
- พื้นที่ป่าสงวนฯ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยท าการส ารวจ  และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดนิของราษฎร 
ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายช่ือ และผังแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ 
ในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดการที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการ                 
จัดหาที่ดิน  
- วัดจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
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รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กนัยายน 2560) 

- การจัดหาที่ดนิให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร (จ านวน 198,802 ไร่) ซึ่งเป็นการส ารวจข้อมูลเพ่ือเตรียมการ                  
จัดหาที่ดินน าไปด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  โดยประเมินจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เสนอพื้นที่เป้าหมาย 
2. กรมป่าไม้ตรวจสอบ/จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
3. กรมป่าไม้อนุมัติแผน/แจ้งให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ด าเนินการ 
4. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน 
5. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน/จัดเตรียมข้อมูลการด าเนินงาน 
6. เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามแผนในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
7. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

- การจัดหาที่ดนิให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  (จ านวน 100,446 ไร่) ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพืน้ที่เป้าหมายที่มีความพร้อมทีจ่ะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 
2. กรมป่าไม้จดัท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา 
3. คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินพิจารณาก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
4. คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นที่ที่จะ
ด าเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี) 
5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ด าเนินการ 
6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ  
 
ข้อมูลผลการด าเนนิงาน : 

ตัวชี้วดั ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวน 
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 
100,446 ไร่ 

 
110,853-1-93.27 ไร่ 

 
 

 

- พื้นที่ป่าถาวร 198,802 ไร่ 215,797-2-30 ไร่   
 

ค าชีแ้จงการปฏิบตัิงาน/มาตรการที่ไดด้ าเนินการ : 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
          คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในปีงบประมาณ 2560 และแจ้งผลการพจิารณาให้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบแล้ว 
พื้นที่ป่าถาวร 
          กรมป่าไม้ก าหนดแผนปฏิบัติงานให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ด าเนินการ ซึ่งส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ได้ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีผลการส ารวจรงัวัดแปลงที่ดินให้กับราษฎร และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแบบ FL.2  
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 รายงานผลการด าเนนิงานตัวชี้วดัของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กนัยายน 2560) 
ปัจจัยสนบัสนนุต่อการด าเนนิงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปตีอ่ไป : 
 
หลักฐานอ้างอิง : รายละเอียดเอกสารอ้างอิง ได้แนบในแผ่น DVD เรียบร้อยแล้ว 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
1. แบบสรุปพื้นที่ที่อนุกรรมการจัดหาที่ดินเห็นชอบให้ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปี 2560 
2. หนังสือส านักงานทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ที่  ชม 0014.3/2586 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 

2560 
3. หนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0014/6201 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 
4. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0014.3/10746 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 
5. ใบเสนองาน ส่วนสนับสนุนวิชาการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง ผลการ

พิจารณาด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 4/2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 
6. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0013.3/583 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 
7. หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน 0013.3/765 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 
8. ส าเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจิตร ครั้งที่ 1/2560  
9. หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ ทส 0014.3/4103 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 และรายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 
10. หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช 0014.3/4751 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 
11. หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0014.3/10349 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
12. หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ 1013.3/ว 948 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
13. หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0014.3/9353 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 
14. หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0014/16598 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 
15. หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0014.3/3734 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 
ป่าไม้ถาวร 
1. ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 โครงการส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขต 
ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
2. รายงานผลการด าเนินงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
3. รายงานผลการด าเนินงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 
4. รายงานผลการด าเนินงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
5. รายงานผลการด าเนินงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (ชลบุรี) 

 
***  เอกสารการรายงานผลการด าเนินงานที่แนบมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากเอกสารมีเป็นจ านวนมาก  
      จึงยกตัวอย่างเพียง 4 ส านัก หากต้องการเอกสารสารเพิ่มเติมของส านักใด สามารถขอเพิ่มเติมได้ 
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