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สรุปผลการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้
 

( ……) รอบที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)         ( ......... ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561) 
 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบท่ี 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสทิธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลกัภารกจิ

พืน้ฐาน งานประจ างาน

ตามหน้าที่ปกติ หรอืงาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรัฐมนตรี 

(Functional Base) 

1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 

 

- 102.156 ล้านไร่ 

 

  

1.2 ระยะแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการจัดท าเครื่องหมายใน 

       ภูมิประเทศจริง 

-    

1.3 จ านวนราษฎรท่ีได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิท ากินในพืน้ท่ี 

       ป่าสงวนแห่งชาติ 

4,000 ราย 5,428 ราย   

1.4 จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการจัดท าข้อมูลพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ -    

องค์ประกอบท่ี 2 
ประสทิธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลกัภารกจิ

ยุทธศาสตร์ แนวทาง

ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เร่งด่วน หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

(Agenda Base) 

2.1 จ านวนการจัดหาท่ีดินให้ผู้ยากไร้ ป่าสงวนแห่งชาติ 80,000 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ 86,767 ไร่ 1 งาน  

35 ตารางวา 
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องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบท่ี 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 3 

ประสทิธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลกัภารกจิ

พืน้ที่/ท้องถิ่นฯ (Area 

Base) (ถ้าไมม่ภีารกิจนี ้

ไมต่้องประเมนิ) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบน้ี     

องค์ประกอบที่ 4 

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ 

(Innovation Base) 

4.1 ร้อยละความส าเร็จของการลดกระดาษ เมื่อเปรียบเทียบกับ 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 5 

(191,102 บาท) 

ร้อยละ 59 

(82,390 บาท) 
  

4.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 

 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 22.94   

4.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ -    
องค์ประกอบที่ 5 

ศักยภาพในการเป็นส่วน

ราชการที่มีความส าคัญ

เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา (Potential Base) 

5.1 ระวางแผนท่ีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการตรวจสอบ 

       เพื่อเตรียมก าหนดเป็นกฎหมาย 

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน จ านวน 1 

แผนงาน 

2. จัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติงาน

กิจกรรมจัดท าแผนท่ีแนบท้ายกฎกระทรวง

ป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุง

แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตราส่วน 1:4000 ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

จ านวน 1 ครั้ง 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 0.7000  

ล้านบาท 

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน จ านวน 1 

แผนงาน 

2. จัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติงาน

กิจกรรมจัดท าแผนท่ีแนบท้ายกฎกระทรวงป่า

สงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผน

ท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา

ส่วน 1:4000 ให้แก่เจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 ครั้ง 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 0.3396 

ล้านบาท 

  

5.2 จ านวนระวางท่ีได้ด าเนินการวางหมุดหลักฐานแผนท่ีโดยระบบ 

      ดาวเทียม 

1. จัดเตรียมแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงและ

แผนท่ีภูมิประเทศ ตลอดจนแผนท่ีภาพถ่าย

ทางอากาศ 1:4000 

2. ก าหนดจุดพิกัดท่ีต้องการถ่ายทอดลงบน

1. จัดเตรียมแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงและแผน

ท่ีภูมิประเทศ ตลอดจนแผนท่ีภาพถ่ายทาง

อากาศ 1:4000 

2. ก าหนดจุดพิกัดท่ีต้องการถ่ายทอดลงบน
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องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบท่ี 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

แผนท่ีส าหรับปฏิบัติงาน 

3. ฝังหลักหมุด GPS ตามแนวเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ท่ีก าหนดเฉล่ีย 4 หมุด/ระวาง รวม 

8,000 หมุด 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 5.9000  

ล้านบาท 

แผนท่ีส าหรับปฏิบัติงาน 

3. ฝังหลักหมุด GPS ตามแนวเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ท่ีก าหนดเฉล่ีย 4 หมุด/ระวาง 

จ านวน 4,000 หมุด 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 6.1450 

ล้านบาท 
5.3 จ านวนเน้ือท่ีป่าไม้ถาวรท่ีได้รับการส ารวจสภาพพื้นท่ีเพื่อจัดท า 

      ข้อมูลท่ีดิน 

40,000 ไร ่

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 8.3000 ล้านบาท 

41,299 ไร่ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 7.2802 ล้านบาท 
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 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 4 
 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 1.1 จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 

 

ค าอธิบาย :  

 พิจารณาจากพื้นที่ปา่ไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าที่

อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทยีมไทยโชต ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทยีม 

sentinel-2 

 นิยามพื้นที่ปา่ไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพืน้ที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุม

ของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึง 

ทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ปา่ไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคา

ลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พืน้ที่วนเกษตร สวนผลไม้ 

สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพืน้ที่ป่าไม้และพื้นที่ไม่ใช่ปา่ไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา 

ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด 

มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพืน้ที่ที่เพิ่มขึน้

หรือลดลงของพืน้ที่ป่าไม้ 

 เงื่อนไข ต้องรักษาจ านวนพืน้ที่ปา่ไม้ในพืน้ที่วิกฤต 20 จังหวัด ให้เพิ่มขึน้หรือคงที่ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

ล าปาง น่าน พะเยา ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร 

กาญจนบุรี ราชบุรี สงขลา กระบี่) 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 
- 
 

102.40 ล้านไร ่
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพื้นทีป่่าไม้ (ส ารวจจาก

ภาพถ่ายดาวเทยีม) 

 

- 102.156 ล้านไร ่

 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

   1. การจัดท าขอ้มูลสภาพพ้ืนที่ปา่ไม้ ป ีพ.ศ. 2559-2560 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ด าเนนิการ

ครอบคลุมพื้นทีท่ั่วประเทศ 

   2. การจดัท าขอ้มูลชนิดป่า ปี พ.ศ. 2559-2560 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด าเนินการในพื้นที่จงัหวดั

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

   1. มีงบประมาณสนับสนนุการด าเนินการทกุปี 

   2. มกีารใช้ภาพดาวเทยีม Sentinel-2 ที่มีความละเอียดจุดภาพสงูมาใช้ในการด าเนนิโครงการฯ เพิ่มเติม

ส าหรับพืน้ที่ที่ไม่มีภาพดาวเทยีมไทยโชต 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

   1. บุคลากรไม่เพียงพอ 

   2. ยานพาหนะและอุปกรณ์ในการตรวจสอบภาคสนามไม่เพียงพอ เช่น GPS, รถยนต ์

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 โครงการจัดท าขอ้มูลสภาพพ้ืนที่ปา่ไม้ ป ีพ.ศ. 2559-2560 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 1.3 จ านวนราษฎรท่ีได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิท ากินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาต ิ

 

ค าอธิบาย :  

 กรมป่าไม้ด าเนินการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินของราษฎรที่อยู่อาศัยท ากินในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพื้นที่ที่มี

การครอบครองก่อนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสี ปี 2545 ตรวจสอบ

ร่องรอยการท าประโยชน์ หากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในข่ายอนุญาตได้ คือ พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 3, 4 และ 5 จะด าเนินการอนุญาต

ตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลต่อไป กรณีเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในข่ายอนุญาต คือ พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 

จะท าการรังวัดจัดท าผังแปลงที่ดินและขอบเขตที่ดินให้ชัดเจนควบคุมพื้นที่ไว้ เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม  

 กรมป่าไม้ ก าหนดให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่ด าเนินการตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ซึ่งใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเป้าหมายราษฎร จ านวน 20,000 ราย โดยวัดผลการด าเนินงานจากจ านวนราษฎร (ราย) 

ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 
4,000 ราย 

 
20,000 ราย 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนราษฎรที่ไดร้ับการ

ตรวจสอบรับรองสทิธิท ากนิ 

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ

4,000 ราย 5,428 ราย   

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 7 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

   1. ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่เสนอพืน้ที่เปา้หมาย 

   2. กรมป่าไม้ตรวจสอบ/จดัท าแผนปฏิบตัิงาน 

   3. กรมป่าไม้อนุมัตแิผน/แจ้งให้ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่ด าเนินการ 

   4. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมแผนการปฏิบัตงิาน 

   5. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่ออกค าสัง่ให้เจา้หน้าที่ไปปฏิบัตงิาน/จดัเตรียมขอ้มูลการด าเนนิงาน 

   6. เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติงาน 

   7. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่รายงานผลการปฏิบัติงานใหก้รมป่าไม้ทราบ  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

   1. งบประมาณ 

   2. ระเบียบ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

   4. ผู้น าท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญบ่้าน เป็นต้น 

   5. การให้ความร่วมมือของราษฎร 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

   - 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 หนังสือส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 8 
 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 2.1 จ านวนการจัดหาท่ีดนิให้ผู้ยากไร้ 

 

ค าอธิบาย :  

 พื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็น

เปา้หมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 200,000 ไร่ โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบ

ข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อและผังแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการ

ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในบริเวณพืน้ที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดที่ดินภายใต้การด าเนินงานของ

อนุกรรมการจัดหาที่ดิน วัดผลการด าเนินงานจากจ านวนพืน้ที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.

จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 

 พื้นทีป่่าไม้ถาวร หมายถึง พื้นที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 14 พฤศจกิายน 2504 

หลังจากนั้นมีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความ

เหมาะสมของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพืน้ที่ส่วนใดที่จะ

รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติ

ให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พื้นที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพื่อด าเนินการตามระเบยีบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป พื้นที่ปา่ไม้ถาวรที่ด าเนินการนี้เป็นพืน้ที่ตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินใน

พื้นที่ปา่ไม้ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบใน

ขอบเขตพื้นที่ปา่ไม้ถาวร ดังนี้ 

           1. ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อที่ทัง้หมดของสภาพป่า 

               ที่เหลืออยู่ และจ านวนเนือ้ที่รวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ 

           2. ส ารวจการถือครองพืน้ที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรทั้งหมดนั้น ใครเป็น 

               ผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพืน้ที่ 

           3. ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพืน้ที่ต่างๆ ที่มีในพืน้ที่ ทั้งนี้ น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี  

               และระเบยีบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

               ต่อไป โดยวัดจากจ านวนพืน้ที่ (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 9 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 
80,000 ไร่ ประกอบด้วย 

           - ป่าสงวนแห่งชาต ิ80,000 ไร ่
 

400,000 ไร่ ประกอบด้วย 
          - ป่าสงวนแห่งชาติ 200,000 ไร ่
          - ป่าถาวร 200,000 ไร ่

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนการจัดหาท่ีดนิให้ผู้ยากไร ้

 

ป่าสงวนแห่งชาติ 

80,000 ไร ่

ป่าสงวนแห่งชาติ 

86,767 ไร่ 1 งาน 

35 ตารางวา 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

 คณะอนุกรรมการนโยบายทีด่ินจงัหวดั (คทช.จังหวดั) ให้ความเห็นชอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ              

ที่คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดนิก าหนดเปน็พื้นที่เป้าหมายในการจัดทีด่ินท ากินให้ชุมชน ในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และแจง้ผลการพจิารณาให้คณะอนกุรรมการจดัหาท่ีดนิทราบแล้ว จ านวน 11 พื้นที่ 2 

จังหวัด เนือ้ที ่86,767 ไร ่1 งาน 35 ตารางวา 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

   1. งบประมาณ 

   2. ระเบียบ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   3. หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง, คณะอนกุรรมการนโยบายที่ดินจงัหวดั (คทช.จังหวดั) 

   4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

   5. ผู้น าท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญบ่้าน เป็นต้น 

   6. การให้ความร่วมมือของราษฎร 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 10 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

   - 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 หนังสือคณะอนกุรรมการนโยบายที่ดนิจังหวัด (คทช.จงัหวัด) ทีแ่จ้งผลการพจิารณาเห็นชอบพืน้ที่

เป้าหมายที่จะด าเนินการจดัที่ดนิท ากนิให้ชุมชน ให้กรมป่าไม้ในฐานะอนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 11 
 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการลดกระดาษ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ค าอธิบาย :  

 พิจารณาจากงบประมาณที่ใช้ในการจัดซือ้กระดาษปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น ามาเปรียบเทยีบกับปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 
ร้อยละ 5 

(191,102 บาท) 
 

ร้อยละ 10 
(181,044 บาท) 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละความส าเร็จของการลด

กระดาษ เม่ือเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 5 

(191,102 บาท) 

ร้อยละ 59 

(82,390 บาท) 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

   1. ด าเนินการส ารวจปริมาณกระดาษคงเหลือของฝ่ายพัสดุ 

   2. ขออนุมัติหลกัการจดัซ้ือกระดาษ 

   3. สัง่ซ้ือกระดาษ 

   4. ได้รับกระดาษ / ลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 12 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 ส านักจัดการที่ดนิป่าไม้ ได้มีหนงัสือ ที ่ทส ๑๖๐๓.1/840 ลงวันที ่14 มีนาคม 2561 เรื่อง การก าหนด

มาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้ แจ้งเวยีนขา้ราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัต ิ

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

    - 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้างกระดาษ เลขท่ี ทส 1603.1/162  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 13 
 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 

 

ค าอธิบาย :  

 เป็นการวัดประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณภาพรวมของส านักฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องเบกิจ่าย

งบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่มีการกันเหลื่อมปี 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 
ร้อยละ 30 

 
ร้อยละ 96 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละความส าเร็จของการ

เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 

 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 22.94   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

    1. ด าเนินการออกแผนปฏิบตังิานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รวดเร็ว 

    2. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เปน็ไปตามเป้าหมาย 

    3. ให้หน่วยงานที่เบกิจ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ภายในวนัที ่

1 ของเดือนถดัไป 

    4. จัดท ารายงานผลการปฏิบัตงิานและผลการเบกิจา่ยงบประมาณ ใหก้รมป่าไม้ทราบเป็นประจ าทุกเดือน     



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 14 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินทีส่่งให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนนิการ เป็นไปตามเป้าหมาย     

การเบกิจ่ายงบประมาณของรฐับาล 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 หน่วยงานในพื้นทีบ่างพื้นที่อยูร่ะหว่างออกค าสัง่ปฏิบัตงิาน ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อด าเนินงาน

กิจกรรมมีความล่าช้า 

 อัตราก าลงัเจ้าหน้าที่มีน้อย ท าใหส้่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปม.101-104) 

 รายงานผลการปฏิบัตงิานและผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ สผส.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 15 
 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 5.1 ระวางแผนท่ีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการตรวจสอบเพ่ือเตรียมก าหนดเป็น 

                     กฎหมาย 

ค าอธิบาย :  

 การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อเตรียมก าหนดเป็นกฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้ 

            - มาตรา 6 วรรคสอง “เม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือ 

               ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่ก าหนดเป็นป่าสงวน 

               แห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

            - มาตรา 7 “การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดย 

               ออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง  

               หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 โดยก าหนดวิธีการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

            1. กรมป่าไม้ด าเนินการประชุมชีแ้จงวัตถุประสงค ์แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางในสังกัดส านักจัดการ 

                ที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงานในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากร 

                ป่าไม้สาขา (ประมาณเดือนมีนาคม 2561)  

            2. เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ด าเนินการ 

                ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงแผนที่   แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  

                1 : 4000 (One Map) กับแนวเขตในสภาพภูมิประเทศจริง หากไม่สอดคล้องกันให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และ 

                จัดเก็บผลการตรวจสอบท าแนวเขตฯที่ได้รับรองหรือแก้ไขปรับปรุงในรูปแบบ digital file และแผนที่ระวางมาตราส่วน  

                1 : 4000 รายงานกรมป่าไม้ตามแนวทางที่ก าหนด (ประมาณเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2561) 

            3. กรมป่าไม้ด าเนินการประชุมเพื่อตรวจสอบรับรองผลการด าเนินการตาม ข้อ 2. ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  

                1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา และด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนที่ 

                แนบท้ายเพื่อเตรียมการประกาศเป็นกฎหมายในขั้นตอนต่อไป 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน้า 16 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน จ านวน 1 แผนงาน 

2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท า

แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจาก

การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตราส่วน 1:4000 ให้แก่เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ครั้ง 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 0.7000 ล้านบาท 

10,000 ระวาง 
ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

17.3000 ล้านบาท 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระวางแผนที่แนวเขตป่าสงวน

แห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบ

เพื่อเตรียมก าหนดเป็นกฎหมาย 

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 แผนงาน 

2. จัดประชุมชีแ้จงแนว

ทางการปฏิบัติงานกิจกรรม

จัดท าแผนท่ีแนบท้าย

กฎกระทรวงป่าสงวน

แห่งชาติ ภายหลังจากการ

ปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดิน

ของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตราส่วน 1:4000 ให้แก่

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 ครั้ง 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

0.7000 ล้านบาท 

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 แผนงาน 

2. จัดประชุมชีแ้จงแนว

ทางการปฏิบัติงานกิจกรรม

จัดท าแผนท่ีแนบท้าย

กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 

ภายหลังจากการปรับปรุงแผน

ท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบ

บูรณาการ มาตราส่วน 

1:4000 ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

จ านวน 1 ครั้ง 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

0.3396 ล้านบาท 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

   1. กรมป่าไม้ด าเนนิการประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค ์แนวทางการปฏิบตัิงาน แก่เจ้าหน้าทีส่่วนกลางในสังกัดส านัก

จัดการที่ดนิป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบตัิงานในสงักดัส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และส านกัจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้สาขา   

   2. เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้สาขา ด าเนินการ
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการปรบัปรุงแผนที่แนวเขตที่ดนิของรฐัแบบบูรณาการ มาตราส่วน    

๑:๔๐๐๐ (One Map) กับแนวเขตในสภาพภูมิประเทศจริง หากไม่สอดคล้องให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และ

จัดท าแนวเขตฯ ทีไ่ด้รบัรองหรือแก้ไขปรบัปรุงในรปูแบบ digital file และแผนทีร่ะวางมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ 

รายงานคณะกรรมการฯ ประจ าส านกัฯ และประจ าภาคเพื่อรายงานกรมป่าไม้    

   3. กรมป่าไม้ด าเนนิการประชุม เพื่อตรวจสอบรับรองผลการด าเนินการตาม ขอ้ ๒. ของส านกัจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้สาขา และด าเนนิการยกร่างกฎกระทรวงป่าสงวน

แห่งชาติพร้อมแผนที่แนบท้ายเพื่อเตรยีมการประกาศเปน็กฎหมายในขัน้ตอนต่อไป   

   4. เนื่องจากเป็นการจดัท าแผนงาน/โครงการ ระยะเวลา ๒ ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ดังนัน้ การจดัท ากฎกระทรวงป่าสงวนแหง่ชาติพร้อมแผนที่แนบท้ายฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเสนอตามขัน้ตอน

ประกาศกฎหมาย จะด าเนินการพร้อมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

   1. มติ ครม. 16 มิ.ย. 58 ให ้9 กระทรวงหลักเร่งด าเนินการพจิารณาก าหนดแนวเขตป่าไม้ใหมโ่ดยจดัท าเปน็

แผนที่ดิจทิัลมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ให้แล้วเสรจ็โดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาแอพลิเคช่ันเพื่อความสะดวกในการ

ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ 

   2. มต ิครม. 22 ก.ย. 60 เหน็ชอบแนวทางการปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดนิของรฐัแบบบูรณาการ มาตราส่วน 

1:4000 (One Map) 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 การด าเนนิการปรับปรุงแผนที่แนวเขตทีด่ินของรัฐแบบบรูณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)  

ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี ซ่ึงปจัจุบนัอยูใ่นระหว่างการเตรียมการของคณะกรรมการ

ปรับปรงุแนวเขตที่ดนิของรฐัแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) (กปนร.) เสนอต่อ

ส านักงานเลขานกุารคณะรัฐมนตรี 
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ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้
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( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

หลักฐานอ้างอิง : 

   1. หนงัสือกรมป่าไม้ ด่วนทีสุ่ด ที่ ทส 1603.1/4791 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติ

งานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 101-104) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมจัดท าแผนที่แนบท้าย

กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรงุแผนที่แนวเขตทีด่ินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 

1:4000 

   2. หนังสือส านกัจดัการที่ดินป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1603.2/476 ลงวนัที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การด าเนินการภารกิจก าหนดเขตทีด่ินป่าไม้ภายหลงัโครงการปรับปรงุแก้ไข

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาตติามแนวทางการปรบัปรุงแผนที่แนวเขตทีด่ินของรัฐแบบบรูณาการ มาตราส่วน 

1:4000 (One Map) 

   3. ค าสัง่กรมป่าไม้ ที่ 600/2561 ลงวนัที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ

อ านวยการและคณะท างานด าเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนนิการภารกิจก าหนดเขตทีด่ิน

ป่าไม้ภายหลังโครงการปรับปรงุแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามแนวทางการปรับปรงุแผนทีแ่นวเขตที่ดนิของรัฐ

แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) 

   4. ค าสัง่กรมป่าไม้ ที่ 601/2561 ลงวันที ่14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่    

เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนนิการภารกจิก าหนดเขตทีด่ินป่าไม้ภายหลังโครงการปรับปรุงแก้ไข

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาตติามแนวทางการปรบัปรุงแผนที่แนวเขตทีด่ินของรัฐแบบบรูณาการ มาตราส่วน 

1:4000 (One Map) 
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ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้
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( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 5.2 จ านวนระวางท่ีได้ด าเนินการวางหมดุหลักฐานแผนท่ีโดยระบบดาวเทียม 

 

ค าอธิบาย :  

 เป็นกิจกรรมที่จัดท าข้อมูลและแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการในการ

บริหารจัดการพื้นที่ปา่ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝังหมุดหลักฐาน GPS เพื่อใช้เป็นคา่อ้างอิงส าหรับงานส ารวจ

และจัดท าแผนที่ โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

            1) จัดเตรียมแผนที่ท้ายกฎกระทรวงและแผนที่ภูมิประเทศ ตลอดจนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1:4000 

            2) ก าหนดจุดพิกัดที่ต้องการถ่ายทอดลงบนแผนที่ส าหรับปฏิบัติงาน 

            3) ฝังหมุดหลักฐาน GPS ที่ก าหนด             

            4) ใช้เครื่องมือก าหนดค่าพิกัด GPS ถ่ายทอดพิกัดลงบนแผนที่ภูมิประเทศ 

             

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

1. จัดเตรียมแผนที่ท้ายกฎกระทรวงและแผนที่ภูมิประเทศ 

ตลอดจนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1:4000 

2. ก าหนดจุดพิกัดที่ต้องการถ่ายทอดลงบนแผนที่ส าหรับ

ปฏิบัติงาน 

3. ฝังหลักหมุด GPS ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ทีก่ าหนดเฉลี่ย 4 หมุด/ระวาง รวม 8,000 หมุด 

ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 5.9000 ล้านบาท 

2,000 ระวาง 
ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

15.1000 ล้านบาท 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนระวางที่ได้ด าเนินการ 

วางหมุดหลักฐานแผนทีโ่ดย

ระบบดาวเทยีม 

1. จัดเตรียมแผนท่ีท้าย

กฎกระทรวงและแผนท่ี

ภูมิประเทศ ตลอดจน

แผนท่ีภาพถ่ายทาง

1. จัดเตรียมแผนท่ีท้าย

กฎกระทรวงและแผนท่ีภูมิ

ประเทศ ตลอดจนแผนท่ีภาพถ่าย

ทางอากาศ 1:4000 
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ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้
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( ...... ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      
อากาศ 1:4000 

2. ก าหนดจุดพิกัดท่ี

ต้องการถ่ายทอดลงบน

แผนท่ีส าหรับปฏิบัติงาน 

3. ฝังหลักหมุด GPS 

ตามแนวเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ท่ีก าหนดเฉล่ีย 

4 หมุด/ระวาง รวม 

8,000 หมุด  

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 5.9000 

ล้านบาท  

2. ก าหนดจุดพิกัดท่ีต้องการ

ถ่ายทอดลงบนแผนท่ีส าหรับ

ปฏิบัติงาน 

3. ฝังหลักหมุด GPS ตามแนว

เขตป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีก าหนด

เฉล่ีย 4 หมุด/ระวาง จ านวน 

4,000 หมุด  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

6.1450 ล้านบาท 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

   1. จัดเตรียมแผนที่ทา้ยกฎกระทรวงและแผนที่ภูมิประเทศ ตลอดจนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1:4000 

   2. ก าหนดจดุพกิดัที่ต้องการถ่ายทอดลงบนแผนทีส่ าหรับปฏิบัตงิาน 

   3. ฝังหมดุหลักฐาน GPS ที่ก าหนด             

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 ก าหนดจุดพกิัดที่ต้องการฝังหมดุหลักฐาน GPS ลงบนแผนที่ส าหรับปฏิบัติงานได้อยา่งเหมาะสม 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 สภาพภูมิประเทศ และสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการฝังหมดุหลกัฐาน GPS เช่น ดนิแนน่ ฝนตก เป็นตน้  

 บุคลากรทีป่ฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานทีไ่ด้รบั 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 แผนที่แสดงพืน้ที่ด าเนนิการฝังหมุดหลกัฐาน GPS ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ตัวช้ีวัดท่ี : 5.3 จ านวนเนื้อท่ีปา่ไม้ถาวรท่ีได้รับการส ารวจสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือจัดท าข้อมูลท่ีดิน 

 

ค าอธิบาย :  

 พื้นที่ปา่ไม้ถาวร หมายถึง พื้นที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 14 พฤศจกิายน 2504 

หลังจากนั้นมีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความ

เหมาะสมของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพืน้ที่ส่วนใดที่จะ

รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติ

ให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พื้นที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพื่อด าเนินการตามระเบยีบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป พื้นที่ปา่ไม้ถาวรที่ด าเนินการนี้เป็นพืน้ที่ตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินใน

พื้นที่ปา่ไม้ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบใน

ขอบเขตพื้นที่ปา่ไม้ถาวร ดังนี้ 

           1. ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อที่ทัง้หมดของสภาพป่าที่ 

               เหลืออยู่ และจ านวนเนือ้ที่รวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ 

           2. ส ารวจการถือครองพืน้ที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวรทั้งหมดนั้น ใครเป็น 

               ผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพืน้ที่ 

           3. ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพืน้ที่ต่างๆ ที่มีในพืน้ที่ ทั้งนี้ น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี  

               และระเบยีบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

               ต่อไป โดยวัดจากจ านวนพืน้ที่ (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 

40,000 ไร่ 
ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  

8.3000 ล้านบาท 
 

200,000 ไร ่
ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

24.6046 ล้านบาท 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนเนือ้ทีป่่าไม้ถาวรที่ได้รับ

การส ารวจสภาพพ้ืนที่เพ่ือจัดท า

ขอ้มูลที่ดิน 

40,000 ไร ่

ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ  

8.3000  

ล้านบาท 

41,299 ไร ่

ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ 7.2802 

ล้านบาท 

  

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

   1. ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่เสนอพืน้ที่เปา้หมาย 

   2. กรมป่าไม้ตรวจสอบ/จดัท าแผนปฏิบตัิงาน 

   3. กรมป่าไม้อนุมัตแิผน/แจ้งให้ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่ด าเนินการ 

   4. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมแผนการปฏิบัตงิาน 

   5. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่ออกค าสัง่ให้เจา้หน้าที่ไปปฏิบัตงิาน/จดัเตรียมขอ้มูลการด าเนนิงาน 

   6. เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติงาน 

   7. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่รายงานผลการปฏิบัติงานใหก้รมป่าไม้ทราบ  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

   1. งบประมาณ 

   2. ระเบียบ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   3. หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง, คณะอนกุรรมการนโยบายที่ดินจงัหวดั (คทช.จังหวดั) 

   4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

   5. ผู้น าท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญบ่้าน เป็นต้น 

   6. การให้ความร่วมมือของราษฎร 
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รายงานผลการด าเนนิงานตวัช้ีวดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561        

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

   - 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 หนังสือส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที่ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

 


