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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

ตัวชี้วัดท่ี :1. ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

1.1 จ านวนพ้ืนที่ปา่ไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 

 

ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากพื้นทีป่่าไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของส านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หรือ GISTDA และรวมผลการปลกูปา่ที่อยู่

ในความรบัผิดชอบของกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต และภาพถ่ายดาวเทยีม landsat 8  

 นิยามพืน้ที่ป่าไม้ท่ีใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนทีป่่าไม้ หมายถึง 

พื้นทีป่กคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจ าแนก ได้ว่าเปน็ไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 

3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุง่หญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏลอ้มรอบด้วยพื้นทีท่ี่จ าแนกได้

ว่าเป็นพื้นที่ปา่ไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นทีท่ี่มีต้นไม ้แต่ประเมนิได้ว่าผลผลิตหลักของการ

ด าเนินการไมใ่ช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และพืน้ที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทยีม 

ด้วยสายตา ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมกีารเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็น

รายภาคและรายจังหวัด มกีารสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซ่ึงมีการน าไปใช้ประโยชน์ใน

การเปรยีบเทียบพื้นที่ ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
102.28 - 102.28 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพ้ืนที่ปา่ไม้ (ส ารวจจาก

ภาพถ่ายดาวเทียม) 
102.28 
ล้านไร ่

102.17 

ล้านไร ่
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

     จ านวนพื้นทีป่่าไม้ของประเทศจากการแปล ตีความภาพถ่ายดาวเทียม ในปี 2559-2560 ซ่ึงมีประบวนการ

ดังนี้ 

     1.เก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

     2.จัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 

     3.เตรียมข้อมูลภาพก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล 

     4.วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลพื้นทีป่่า 

     5.ประเมินความถกูต้องของการแปลข้อมูล 

     6.จัดท าแผนที่ขั้นสุดท้าย 

     7.จัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ป่า 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

 

หลักฐานอ้างอิง : รายละเอียดเอกสารอ้างอิง ได้แนบในแผน่ DVD เรียบร้อยแล้ว 
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 รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

ตัวชี้วัดท่ี : 2 จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นทีป่่าสงวน 

                   2.1 พื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิ

                   2.2 พ้ืนที่ปา่ไม้ถาวร 

 รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยไดม้ีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่14 

ตุลาคม 2557 เหน็ชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง่ชาติ พ.ศ. 

2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ             

ที่เกี่ยงข้อง รวมทั้ง คทช. จังหวัด คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชน (ในรปูแปลงรวม) โดยให้สิทธิอยู่อาศัย

ท ากินแต่ไมใ่ห้กรรมสิทธิร์ายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกบัสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่และส่งเสริมการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยนื โดยการด าเนินงานจัดหา

ที่ดินให้ผู้ยากไร้  

 การจัดหาท่ีดินให้ผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ีป่าถาวรและพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 299,248 ไร่ 

     พื้นท่ีป่าไม้ถาวร 

- พื้นที่ป่าไม้ถาวร หมายถงึ พื้นที่ท่ีก าหนดให้รักษาไวเ้ป็นป่าไมต้ามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที ่14 

พฤศจิกายน 2504 หลังจากนัน้มีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใช้

ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพื้นทีท่ี่ถกูจ าแนกไว้

ประกอบการพิจารณาว่ามีพ้ืนที่ส่วนใดทีจ่ะรักษาไวเ้ป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเปน็ทีจ่ัดสรร 

เสนอคณะรัฐมนตรเีห็นชอบต่อไป และในส่วนท่ีมีมติให้รักษาไว้เปน็ป่าไม้ถาวร พืน้ที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้

กรมป่าไม้เพ่ือด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องต่อไป  พื้นทีป่่าไม้ถาวรที่ด าเนินการนี้ เป็นพืน้ที่

ตามโครงการส ารวจ ตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตท่ีดินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรทีไ่ด้รับงบประมาณ

ในปี พ.ศ.2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจบุัน เพ่ือใช้ในการบริหารจดัการทรัพยากร

ที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเปน็ระบบ และลดปัญหาความขัดแย้งในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร

ทีดิ่นและป่าไม้ถาวรระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร  โดยมีการด าเนนิการส ารวจ-ตรวจสอบใน

ขอบเขตพ้ืนทีป่่าไมถ้าวร ดงันี้ 

1.ส ารวจ-ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ท่ีดินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรเพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อทีท่ั้งหมดของสภาพ

ป่าท่ีเหลืออยู่ และจ านวนเนือ้ท่ีรวมทั้งหมดของการใช้ท่ีดินในพ้ืนที่ป่าไม้ 

2.ส ารวจการถือครองพื้นทีป่่าไมถ้าวร เพ่ือให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ท่ีดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรทั้งหมด

นั้นใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถงึการส ารวจ

ลักษณะสภาพพื้นที ่
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 รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

3.ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจรงิสภาพพื้นทีต่่าง ๆ ท่ีมีในพืน้ที่ ทั้งนี้ น าข้อมูลที่ได้มาพจิารณาตามกฎหมาย มติ

คณะรัฐมนตรแีละระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนนิการเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและ

ป่าไมใ้นพ้ืนทีป่่าไมถ้าวร ต่อไป  

- วัดจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ท้องทีร่ายงานผลการปฏิบตัิงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

     พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาต ิ

- พื้นที่ป่าสงวนฯ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รบัการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาท่ีดินท ากนิให้ชุมชน ซ่ึงเป็น

เป้าหมายแผนปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยท าการส ารวจ  และตรวจสอบข้อมูลแปลงท่ีดิน

ของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบญัชีรายช่ือ และผังแปลงท่ีดิน ตามโครงการจัดการ

ทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ ในบริเวณพื้นทีด่ าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดการท่ีดินภายใต้การ

ด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน  

- วัดจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนกุรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 

- การจัดหาท่ีดินให้ผู้ยากไรใ้นพืน้ที่ป่าไม้ถาวร (จ านวน 198,802 ไร่) ซ่ึงเป็นการส ารวจข้อมูลเพื่อ

เตรียมการจัดหาท่ีดินน าไปด าเนินการจัดท่ีดินท ากนิให้ชุมชน  โดยประเมินจากขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ดังนี้ 

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้้องที่ เสนอพื้นทีเ่ป้าหมาย 

2. กรมป่าไม้ตรวจสอบ/จดัท าแผนปฏิบตัิงาน 

3. กรมป่าไม้อนุมัติแผน/แจ้งให้ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีด าเนนิการ 

4. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้้องที่จดัประชุมเจ้าหน้าทีท่ี่เกีย่วข้อง เพื่อซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน 

5. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้้องที่ ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าทีไ่ปปฏบิัติงาน/จัดเตรียมข้อมูลการด าเนนิงาน 

6. เจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติงานตามแผนในพ้ืนทีป่่าไม้ถาวร 

7. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องทีร่ายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

- การจัดหาท่ีดินให้ผู้ยากไรใ้นพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ  (จ านวน 100,446 ไร่) ประเมินจากข้ันตอนการ

ปฏบิัติงาน ดงัน้ี 

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้้องที่ ส่งพ้ืนทีเ่ป้าหมายท่ีมีความพร้อมทีจ่ะด าเนนิการจัดหาทีดิ่นให้ผู้ยากไร ้

2. กรมป่าไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนกุรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา 

3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพื้นทีเ่ป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพืน้ที่ท่ี

จะด าเนนิการ และข้อมูลผู้ครอบครองทีดิ่นเดิม (ถ้ามี) 

5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ด าเนนิการ 

6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาใหค้ณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินทราบ  



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน้า 5 
 

 รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จัดหาที่ดินใหผู้้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวน 

- พื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาต ิ

 

83,690ไร ่

 

110,853 ไร่ 
 

 
 

- พื้นที่ป่าถาวร 165,683 ไร ่ 168,424 ไร่   
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

พื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบพ้ืนทีป่่าสงวนแหง่ชาตทิี่

คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในปีงบประมาณ 2560 และแจ้งผลการพิจารณาให้

คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินทราบแล้ว 

พื้นทีป่่าถาวร 

กรมป่าไม้ก าหนดแผนปฏิบัติงานให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้้องท่ีด าเนินการ ซึ่งส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไม ้ได้ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัตงิานมีผลการส ารวจรังวัดแปลงที่ดินใหก้ับราษฎร และรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแบบ FL.2  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

 

หลักฐานอ้างอิง : รายละเอียดเอกสารอ้างอิง ได้แนบในแผน่ DVD เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 


