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สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
 

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

องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที ่2 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ฐาน งานประจ างาน

ตามหน้าที่ปกติ หรืองาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรัฐมนตรี 
(Functional Base) 

1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 

 

102.40 ล้านไร่ 102.156 ล้านไร่   

1.2 ระยะแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติทีไ่ดรั้บการจัดท าเคร่ืองหมายใน 

       ภูมิประเทศจริง 

300 กิโลเมตร 300 กิโลเมตร   

1.3 จ านวนราษฎรที่ไดรั้บการตรวจสอบรับรองสิทธิท ากินในพื้นที ่

      ป่าสงวนแหง่ชาต ิ

20,000 ราย 21,180 ราย   

1.4 จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดท าข้อมูลพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 255 หมู่บา้น 255 หมู่บา้น   

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

ยุทธศาสตร์ แนวทาง

ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เร่งด่วน หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

(Agenda Base) 

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 400,000 ไร่ ประกอบด้วย 

          - ป่าสงวนแหง่ชาติ 200,000 ไร่ 

          - ป่าถาวร 200,000 ไร่ 

485,673 ไร่ 2 งาน 63.37 ตารางวา 

   ประกอบด้วย 

   - ป่าสงวนแหง่ชาติ 244,655 ไร่  

      1 งาน 42.37 ตารางวา 

   - ป่าถาวร 241,018 ไร่ 1 งาน  

      21 ตารางวา 
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องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที ่2 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 3 

ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ที่/ทอ้งถ่ินฯ (Area 

Base) (ถา้ไมม่ภีารกจินี้ 

ไม่ต้องประเมนิ) 

ไม่มีตัวชีว้ัดในองคป์ระกอบนี ้     

องค์ประกอบที่ 4 

ประสทิธิภาพในการ

บริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ 

(Innovation Base) 

4.1 ร้อยละความส าเร็จของการลดกระดาษ เมื่อเปรียบเทียบกับ 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 10 

(181,044 บาท) 

ร้อยละ 26.28 

(148,302 บาท) 
  

4.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 

 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 97   

4.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 97.39   
องค์ประกอบที่ 5 

ศักยภาพในการเป็นส่วน

ราชการที่มคีวามส าคญั

เชงิยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา (Potential Base) 

5.1 ระวางแผนที่แนวเขตป่าสงวนแหง่ชาติที่ได้รับการตรวจสอบ 

      เพื่อเตรยีมก าหนดเป็นกฎหมาย 

10,000 ระวาง 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 17.3000 

ล้านบาท 

10,000 ระวาง 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 17.6994 

ล้านบาท 

  

5.2 จ านวนระวางที่ไดด้ าเนนิการวางหมุดหลกัฐานแผนที่โดยระบบ 

      ดาวเทียม 

2,000 ระวาง 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 15.1000 

ล้านบาท 

2,000 ระวาง 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 20.6117 

ล้านบาท 

  

5.3 จ านวนเนือ้ที่ป่าไม้ถาวรที่ไดรั้บการส ารวจสภาพพืน้ที่เพื่อจัดท า 

      ข้อมูลที่ดิน 

200,000 ไร่ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 23.0346 

ล้านบาท  

241,018 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 32.0819  

ล้านบาท 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทยีม) 

 

ค าอธิบาย :  

 พจิารณาจากพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใชภ้าพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกปา่ที่

อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใชภ้าพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทียม 

sentinel-2 

 นยิามพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีใชส้ าหรับการแปลตคีวามภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม ้หมายถึง พื้นท่ีปกคลุม

ของพืชพรรณท่ีสามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนตน้ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไมน่อ้ยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึง 

ทุ่งหญา้และลานหินท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพืน้ท่ีป่าไม ้โดยไม่รวมถึงสวนยูคา

ลิปตัส หรือพื้นท่ีท่ีมีต้นไม ้แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนนิการไม่ใชเ่นื้อไม ้ได้แก่ พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม ้

สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 การส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพพืน้ท่ีป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใชป่่าไม้ โดยใชก้ารแปลตคีวามภาพถ่ายดาวเทียมดว้ยสายตา 

ร่วมกับเทคนิคและวธีิการทางด้านสารสนเทศภูมศิาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด 

มกีารสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนนิการแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใชป้ระโยชนใ์นการเปรียบเทียบพื้นท่ีท่ีเพิ่มขึ้น

หรือลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
- 
 

102.40 ลา้นไร่ 
 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 4 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ (ส ารวจจาก

ภาพถ่ายดาวเทียม) 

 

102.40 ลา้นไร่ 102.156 ล้านไร่   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

    1. การจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559-2560 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด าเนนิการ 

        ครอบคลุมพืน้ที่ทั่วประเทศไทย 

    2. การจัดท าข้อมูลชนิดป่า ปี พ.ศ. 2559-2560 ในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์ด าเนินการในพืน้ที่จังหวัด 

        ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนนิการทุกปี 

 มีการใชภ้าพดาวเทียม Sentinel-2 ที่มคีวามละเอียดจุดภาพสูงมาใช้ในการด าเนินโครงการฯ เพิ่มเติม

ส าหรับพืน้ที่ที่ไม่มีภาพดาวเทียมไทยโชต 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 บุคลากรไม่เพียงพอ 

 ยานพาหนะและอุปกรณ์ในการตรวจสอบภาคสนามไม่เพียงพอ เชน่ GPS, รถยนต์ 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพืน้ที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559-2560 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.2 ระยะแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการจัดท าเคร่ืองหมายในภูมิประเทศจริง 

 

ค าอธิบาย :  

 พจิารณาจากจ านวนระยะทางของแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีได้รับการจัดท าเคร่ืองหมายแสดงแนวเขตในภูมิประเทศ

ตามเป้าหมายท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
- 
 

300 กิโลเมตร 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระยะแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ที่ได้รับการจัดท าเครื่องหมาย  

ในภูมิประเทศจริง 

300 กิโลเมตร 300 กิโลเมตร   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

 จัดท าแนวเขตป่าสงวนแหง่ชาติในภูมปิระเทศจรงิ ให้ชัดเจนทั่วประเทศ 

 สร้างความรว่มมอืและการมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของราษฎรในท้องถิ่น  

โดยด าเนินการฝังหลักเขตป่าสงวนแหง่ชาติในพื้นที่ความรับผดิชอบ และการตดิตั้งป้ายขนาดใหญ่ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 งบประมาณ 

 ระเบียบ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 การให้ความร่วมมือของราษฎร 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 หลักฐานและเอกสารประกอบการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน (สูญหาย/ไม่มี) เช่น สมุดจดรายการรังวัด 

ประวัติการประกาศป่า 

 แผนที่ท้ายกฎกระทรวงไม่ตรงกับสภาพภูมิประเทศจรงิ 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ได้มหีนังสอืรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดการแนวเขต 

ป่าสงวนแหง่ชาติ ให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 7 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.3 จ านวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 

ค าอธิบาย :  

 กรมป่าไม้ด าเนนิการตรวจสอบรังวัดแปลงท่ีดนิของราษฎรท่ีอยู่อาศัยท ากินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพืน้ท่ีท่ีมี

การครอบครองก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 โดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศส ีปี 2545 ตรวจสอบ

ร่องรอยการท าประโยชน ์หากเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นขา่ยอนุญาตได้ คือ พืน้ท่ีลุม่น้ าชัน้ท่ี 3, 4 และ 5 จะด าเนินการอนุญาต

ตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลตอ่ไป กรณเีป็นพืน้ท่ีท่ีไม่อยูใ่นขา่ยอนุญาต คือ พื้นท่ีลุม่น้ าชัน้ท่ี 1 และ 2 

จะท าการรังวัดจัดท าผังแปลงท่ีดนิและขอบเขตท่ีดนิให้ชัดเจนควบคุมพื้นท่ีไว้ เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพื้นท่ีเพิ่มเตมิ  

 กรมป่าไม้ ก าหนดให้ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีด าเนินการตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดนิและป่าไม้ ซึ่งใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มเีป้าหมายราษฎร จ านวน 20,000 ราย โดยวัดผลการด าเนนิงานจากจ านวนราษฎร (ราย) 

ท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้้องท่ีรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
4,000 ราย 

 
20,000 ราย 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนราษฎรที่ได้รับการ

ตรวจสอบรับรองสทิธิท ากิน 

ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

20,000 ราย 21,180 ราย   

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 8 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

    1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เสนอพืน้ที่เป้าหมาย 

    2. กรมป่าไม้ตรวจสอบ/จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

    3. กรมป่าไมอ้นุมัตแิผน/แจ้งให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ด าเนนิการ 

    4. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จัดประชุมเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน 

    5. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน/จัดเตรยีมข้อมูลการด าเนินงาน 

    6. เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 

    7. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 งบประมาณ 

 ระเบียบ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 ผูน้ าท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 

 การให้ความร่วมมือของราษฎร 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

    - 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ได้มหีนังสอืรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนให้กรมป่าไมท้ราบ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 9 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี : 1.4 จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดท าข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 

ค าอธิบาย :  

 พจิารณาจากการจัดท าฐานขอ้มูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในพืน้ท่ีป่าสงวน

แห่งชาติระดับหมูบ้่าน ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
- 
 

255 หมู่บ้าน 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนหมูบ่้านที่ได้รับการจัดท า

ข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 

 

255 หมู่บ้าน 255 หมู่บ้าน   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

    1. จัดเตรียมขอ้มูลเบือ้งต้นของหมู่บ้านเป้าหมาย รวมทั้งแผนที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ภาพถ่ายทาง

อากาศสี (Ortho Photo) ปี 2545 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น เพื่อใชป้ระกอบการปฏิบัติงาน 

    2. ประสานงานนายอ าเภอท้องที่ ก านัน รวมทั้งองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อแจง้ให้ทราบวัตถุประสงค์และ

แนวทางการด าเนินงาน 

    3. ประสานงานผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานกรรมการหมูบ่้าน (พื้นที่เป้าหมาย) เพื่อขอประชุมช้ีแจงให้

คณะกรรมการหมูบ่้านทราบวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน อันเป็นการสร้างความเข้าใจและการมี 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 10 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ส่วนรว่มในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ประสานงานผู้ใหญ่บ้านข้างเคียงหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อขอให้เข้าร่วมรับฟัง 

ค าช้ีแจงดังกล่าวในคราวเดียวกัน พรอ้มทั้งจัดท า “บันทึกการประชุมชีแ้จงคณะกรรมการหมู่บ้าน” (แบบ มบ.1) 

    4. นัดหมายกรรมการหมู่บ้าน (พืน้ที่เป้าหมาย) หรือผูแ้ทน รวมทั้งกรรมการหมู่บ้านข้างเคียงหรือผูแ้ทน เพื่อ

น าส ารวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อก าหนดแนวเขตหมู่บ้าน โดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏในแผนที่ภาพถ่ายทาง

อากาศสี (Ortho Photo) ปี 2545 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหลัก ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพืน้ที่ 

คงสภาพป่าและพืน้ที่มีการใช้ประโยชน์ พรอ้มทั้งให้ด าเนินการ ดังนี้ 

        4.1 จัดท า “บันทึกการส ารวจขอ้มูลป่าสงวนแห่งชาติระดับหมู่บ้าน” (แบบ มบ.2) 

        4.2 กรณีที่ส ารวจพบพืน้ที่มีศักยภาพเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) ให้จัดเก็บ

ข้อมูลพกิัดที่ตัง้โดยประมาณ ภาพถ่ายสี พร้อมทั้งขอ้มูลอื่นๆ เพื่อบันทึกลงใน “รายงานผลการปฏิบัติงานจัดท า

ข้อมูล 

ป่าสงวนแหง่ชาติระดับหมูบ่้าน” (แบบ มบ.3) 

    5. จัดท า “แผนที่แสดงพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติระดับหมูบ่้าน” ในระบบ GIS โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสี 

(Ortho Photo) ปี 2545 เป็นฐานขอ้มูลหลัก และแสดงสัญลักษณ์ตา่งๆ เช่น 

        5.1 แนวเขตหมูบ่้าน (พืน้ที่เป้าหมาย) ที่ได้จากการเดินส ารวจ 

        5.2 แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

        5.3 พิกัดพืน้ที่มีศักยภาพเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ (ถ้ามี) 

    6. เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น ใหจ้ัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมป่าไม้ก าหนด แล้วรายงานให้

ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (ผ่านหัวหน้าฝ่ายจัดการป่าสงวนแหง่ชาติ) ทราบ ภายใน 1 เดือน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของขอ้มูล 

    7. เมื่อผา่นการตรวจสอบตามข้อ 6. แล้ว ใหจ้ัดท า “แผนที่แสดงพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติระดับหมูบ่้าน” ขนาด 

A1 ในมาตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ผา่นผู้อ านวยการส่วนจัดการ

ที่ดนิป่าไม้) สง่มอบใหผู้ใ้หญ่บ้าน (พืน้ที่เป้าหมาย) ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามควรแก่กรณี (ถ้ามี) ใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบริหารจัดการพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติร่วมกับกรมป่าไม้ 

(โดยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่) ตอ่ไป 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 11 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 หนังสอืกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.6/23516 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานจัดท าข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติระดับหมูบ่้าน) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 ขาดเจ้าหน้าที่ที่มคีวามรูค้วามช านาญด้านภูมสิารสนเทศ (GIS) 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ที่รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 12 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี : 2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 

 

ค าอธิบาย :  

 พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ปา่สงวนแห่งชาติท่ีได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาท่ีดนิท ากนิให้ชุมชน ซึ่งเป็น

เป้าหมายแผนปฏิบัตงิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 200,000 ไร่ โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบ

ข้อมูลแปลงท่ีดนิของราษฎร ทบทวนขอ้มูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชรีายช่ือและผังแปลงท่ีดนิ ตามโครงการจัดการ

ทรัพยากรท่ีดนิและป่าไม้ในบริเวณพื้นท่ีด าเนนิการ เพื่อให้ได้ขอ้มูลพร้อมรองรับการจัดท่ีดนิภายใต้การด าเนนิงานของ

อนุกรรมการจัดหาท่ีดนิ วัดผลการด าเนินงานจากจ านวนพืน้ท่ี (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดนิจังหวัด (คทช.

จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 

 พื้นท่ีป่าไม้ถาวร หมายถงึ พืน้ท่ีท่ีก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 

หลังจากนัน้มกีารส ารวจและพิจารณาตามขัน้ตอนของการจ าแนกประเภทท่ีดนิ โดยใชข้้อมูลกลุม่ดนิ ชนิดดิน ความ

เหมาะสมของดิน การถอืครองท่ีดนิ การใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีท่ีถูกจ าแนกไวป้ระกอบการพจิารณาวา่มีพืน้ท่ีสว่นใดท่ีจะ

รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นท่ีจัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในสว่นท่ีมีมติ

ให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พื้นท่ีดังกล่าวจะถูกส่งมอบใหก้รมป่าไม้เพื่อด าเนนิการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

ตอ่ไป พื้นท่ีป่าไม้ถาวรท่ีด าเนนิการน้ีเป็นพืน้ท่ีตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าขอ้มูลท่ีดนิ และแผนท่ีขอบเขตท่ีดนิใน

พื้นท่ีป่าไม้ถาวรท่ีได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อให้มฐีานขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อใชใ้นการ

บริหารจัดการทรัพยากรท่ีดนิและป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าไมถ้าวรได้อยา่งเป็นระบบและลดปัญหาความขัดแยง้ในการใช้

ประโยชนท์รัพยากรท่ีดนิและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพืน้ท่ีป่าไม้ถาวร โดยมีการด าเนนิการส ารวจตรวจสอบใน

ขอบเขตพื้นท่ีป่าไม้ถาวร ดังนี้ 

           1. ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ท่ีดนิในพื้นท่ีป่าไม้ถาวร เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลจ านวนเนื้อท่ีท้ังหมดของสภาพป่า 

               ท่ีเหลอือยู ่และจ านวนเนื้อท่ีรวมท้ังหมดของการใช้ท่ีดนิในพื้นท่ีป่าไม้ 

           2. ส ารวจการถือครองพื้นท่ีป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลวา่ในการจ าแนกการใชท่ี้ดนิในพื้นท่ีป่าไม้ถาวรท้ังหมดนัน้ ใครเป็น 

               ผู้ใช/้ครอบครอง ใชท้ าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงท่ีดนิผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพื้นท่ี 

           3. ส ารวจข้อมูลขอ้เท็จจรงิสภาพพืน้ท่ีต่างๆ ที่มใีนพืน้ท่ี ท้ังน้ี น าข้อมูลท่ีได้มาพจิารณาตามกฎหมาย มตคิณะรัฐมนตรี  

               และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนนิการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดนิและป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าไมถ้าวร 

               ต่อไป  

           โดยวัดจากจ านวนพืน้ท่ี (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีรายงานผลการปฏบัิตงิานให้กรมป่าไม้ทราบ 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 13 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
80,000 ไร่ ประกอบด้วย 

           - ป่าสงวนแหง่ชาติ 80,000 ไร่ 
 

400,000 ไร่ ประกอบด้วย 
          - ป่าสงวนแหง่ชาติ 200,000 ไร่ 
          - ป่าถาวร 200,000 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนการจัดหาที่ดนิให้ผูย้ากไร้ 

 

400,000 ไร่ 

ประกอบด้วย 

- ป่าสงวนแห่งชาติ     

   200,000 ไร่ 

- ป่าถาวร  

   200,000 ไร่ 

485,673 ไร่ 2 งาน 

63.37 ตารางวา 

ประกอบด้วย 

- ป่าสงวนแห่งชาติ    

   244,655 ไร่  

   1 งาน 42.37 ตารางวา 

- ป่าถาวร 241,018 ไร่  

   1 งาน 21 ตารางวา 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

 คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 

ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินก าหนดเป็นพืน้ที่เป้าหมายในการจัดที่ดนิท ากินให้ชุมชน ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และแจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดนิทราบแล้ว จ านวน 50 พืน้ที่ 28 

จังหวัด เนื้อที่ 244,655 ไร่ 1 งาน 42.37 ตารางวา 

 กรมป่าไม้ได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานกิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและ

แผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ด าเนินการรังวัดแปลงที่ดนิ

ให้กับราษฎรที่อยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ได้รายงานผล

การปฏิบัติงานใหก้รมป่าไม้ทราบแล้ว เนือ้ที่ 241,018 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 14 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 งบประมาณ 

 ระเบียบ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง, คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 ผูน้ าท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 

 การให้ความร่วมมือของราษฎร 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

    - 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) ได้มหีนังสือแจง้ผลการพิจารณาเห็นชอบพืน้ที่

เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดนิท ากินให้ชุมชน ใหก้รมป่าไม้ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ได้มหีนังสอืรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดนิ

และป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดนิและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 15 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี : 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการลดกระดาษ เมื่อเปรียบเทยีบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ค าอธิบาย :  

 พจิารณาจากงบประมาณที่ใชใ้นการจัดซือ้กระดาษปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น ามาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
ร้อยละ 5 

(191,102 บาท) 
 

ร้อยละ 10 
(181,044 บาท) 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละความส าเร็จของการลด

กระดาษ เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 10 

(181,044 บาท) 

ร้อยละ 26.28 

(148,302 บาท) 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

   1. ด าเนินการส ารวจปริมาณกระดาษคงเหลือของฝา่ยพัสดุ 

   2. ขออนุมัตหิลักการจัดซือ้กระดาษ 

   3. สั่งซือ้กระดาษ 

   4. ได้รับกระดาษ / ลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 16 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

  ส านักจัดการที่ดนิป่าไม้ ได้มีหนังสอื ที่ ทส ๑๖๐๓.1/840 ลงวันที่ 14 มนีาคม 2561 เรื่อง การก าหนด

มาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้ แจ้งเวียนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

   - 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งกระดาษ เลขที่ ทส 1603.1/162 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 

 ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งกระดาษ เลขที่ ทส 1603.1/386 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 17 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี : 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 

 

ค าอธิบาย :  

 เป็นการวัดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของส านักฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องเบิกจ่าย

งบประมาณภาพรวมไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 96 ของงบประมาณทีไ่ด้รับท้ังหมด ท้ังน้ี ไมร่วมงบประมาณที่มกีารกันเหลื่อมปี 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
ร้อยละ 30 

 
ร้อยละ 96 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละความส าเร็จของการ

เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 

 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 97   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

    1. ด าเนินการออกแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รวดเร็ว 

    2. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

    3. ให้หนว่ยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในวันที่  

        1 ของเดือนถัดไป 

    4. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้กรมป่าไม้ทราบเป็นประจ าทุกเดือน     



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 18 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิที่ส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ เป็นไปตามเป้าหมาย     

การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 หนว่ยงานในบางพื้นที่ออกค าสั่งปฏิบัติงานล่าช้า ท าให้มีผลตอ่การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อด าเนินงาน

กิจกรรม 

 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่มนี้อย ท าให้ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปม.101-104) 

 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(แบบ สผส.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 19 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี : 4.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

ค าอธิบาย :  

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหาร

ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มคา่ใน

เชงิภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกจิและ

ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน มีผู้รับผิดชอบตอ่ผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจงึเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งเพื่อให้

การบริหารราชการเป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตอ้งการของประชาชน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรอืเจ้าหนา้ที่ของรัฐ (ท่ีมิใชเ่จ้าหนา้ที่ของส่วนราชการผู้

ให้บริการ) หรอืหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากส่วนราชการ 

 พจิารณาจากผลส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยหนว่ยงานเป็นผู้ประเมิน จัดเก็บ รวบรวม 

และรายงานผลข้อมูลเป็นรายปี โดยมีประเด็นการส ารวจ ประกอบด้วย 

            1. ความพงึพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

            2. ความพงึพอใจด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ 

            3. ความพงึพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

            4. ความพงึพอใจต่อคณุภาพการให้บริการ 

             

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
- 
 

ร้อยละ 85 
 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 20 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 97.39   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

 ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ได้มีหนังสอืที่ ทส 1603.1/419 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่ง

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ มาเพื่อให้ส่วนทุกส่วนที่มีผู้มาขอรับ

บริการ ทั้งที่เป็นประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรอืเจา้หน้าที่ของรัฐ (ที่มใิช่เจา้หน้าที่ของส่วนราชการ 

ผูใ้ห้บริการ) หรอืหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ ด าเนินการกรอก

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

   - 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

   - 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 21 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี : 5.1 ระวางแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการตรวจสอบเพื่อเตรยีมก าหนดเป็น 

                     กฎหมาย 

ค าอธิบาย :  

 การตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนนิการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดนิของรัฐแบบบูรณาการ 

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

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี ้

            - มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือ 

               ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระท าไดโ้ดยออกกฎกระทรวงซึ่งตอ้งมีแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าท่ีก าหนดเป็นป่าสงวน 

               แห่งชาติน้ันแนบท้ายกฎกระทรวงดว้ย” 

            - มาตรา 7 “การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพกิถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดย 

               ออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรอืเพกิถอนบางส่วนให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีเปลี่ยนแปลง  

               หรือเพกิถอนนัน้แนบท้ายกฎกระทรวงดว้ย” 

 โดยก าหนดวธีิการปฏบัิตไิว ้ดังนี้ 

            1. กรมป่าไมด้ าเนนิการประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏบัิตงิานแก่เจ้าหนา้ท่ีสว่นกลางในสังกัดส านักจัดการ 

                ท่ีดนิป่าไม ้และเจา้หนา้ที่ผู้ออกปฏบัิตงิานในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และส านักจัดการทรัพยากร 

                ป่าไมส้าขา (ประมาณเดอืนมนีาคม 2561)  

            2. เจ้าหนา้ที่ในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ด าเนนิการ 

                ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการปรับปรุงแผนที่   แนวเขตท่ีดนิของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสว่น  

                1 : 4000 (One Map) กับแนวเขตในสภาพภูมปิระเทศจริง หากไมส่อดคล้องกันให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และ 

                จัดเก็บผลการตรวจสอบท าแนวเขตฯท่ีได้รับรองหรือแก้ไขปรับปรุงในรูปแบบ digital file และแผนท่ีระวางมาตราสว่น  

                1 : 4000 รายงานกรมป่าไม้ตามแนวทางที่ก าหนด (ประมาณเดอืนมนีาคม-สิงหาคม 2561) 

            3. กรมป่าไม้ด าเนนิการประชุมเพื่อตรวจสอบรับรองผลการด าเนนิการตาม ข้อ 2. ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  

                1-13 และส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา และด าเนินการยกรา่งกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนท่ี 

                แนบท้ายเพื่อเตรียมการประกาศเป็นกฎหมายในขัน้ตอนตอ่ไป 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 22 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน จ านวน 1 แผนงาน 

2. จัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรม

จัดท าแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 

ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดนิของรัฐ

แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:5000 ให้แก่

เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ครั้ง 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 0.7000 ล้านบาท 

10,000 ระวาง 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

17.3000  
ล้านบาท 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระวางแผนที่แนวเขตป่าสงวน

แหง่ชาติที่ได้รับการตรวจสอบ

เพื่อเตรียมก าหนดเป็นกฎหมาย 

10,000 ระวาง 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
17.3000  
ล้านบาท 

10,000 ระวาง 

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 17.6994  

ล้านบาท 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

 กรมป่าไม้ด าเนนิการประชุมชีแ้จงวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางในสังกัด

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผูอ้อกปฏิบัติงานในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ 

และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา   

 เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 

ด าเนนิการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแหง่ชาติที่ได้รับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ 

บูรณาการ มาตราสว่น ๑:๔๐๐๐ (One Map) กับแนวเขตในสภาพภูมปิระเทศจรงิ หากไม่สอดคล้อง 

ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าแนวเขตฯ ที่ได้รับรองหรอืแก้ไขปรับปรุงในรูปแบบ digital file และ

แผนที่ระวางมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ รายงานคณะกรรมการฯ ประจ าส านักฯ และประจ าภาคเพื่อรายงาน



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 23 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

กรมป่าไม้    

 กรมป่าไม้ด าเนนิการประชุม เพื่อตรวจสอบรับรองผลการด าเนินการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที่ ๑-๑๓ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา และด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแหง่ชาติ

พร้อมแผนที่แนบท้าย เพื่อเตรยีมการประกาศเป็นกฎหมายในขั้นตอนต่อไป   

 เนื่องจากเป็นการจัดท าแผนงาน/โครงการ ระยะเวลา ๒ ปี คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ดังนั้น การจัดท ากฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนที่แนบท้ายฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอตาม

ขั้นตอนประกาศกฎหมาย จะด าเนนิการพร้อมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 มต ิครม. 16 ม.ิย. 58 ให้ 9 กระทรวงหลักเร่งด าเนินการพิจารณาก าหนดแนวเขตป่าไม้ใหมโ่ดยจัดท า

เป็นแผนที่ดิจทิัลมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อความสะดวก

ในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ 

 มต ิครม. 22 ก.ย. 60 เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดนิของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา

ส่วน 1:4000 (One Map) 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 การด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดนิของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสว่น 1 : 4000 (One Map) 

ปัจจุบันคณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตที่ดนิของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) 

(กปนร.) ได้เสนอต่อส านักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรีแล้ว แตย่ังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ได้มหีนังสอืรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าแผนที่แนบท้าย

กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดนิของรัฐแบบบูรณาการ  

มาตราส่วน 1:4000 ให้กรมป่าไมท้ราบ 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 24 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี : 5.2 จ านวนระวางที่ได้ด าเนินการวางหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม 

 

ค าอธิบาย :  

 เป็นกิจกรรมท่ีจัดท าข้อมูลและแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบของสารสนเทศภูมศิาสตร์เพื่อใชป้ระกอบการในการ

บริหารจัดการพื้นท่ีป่าไม้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมีการฝังหมุดหลักฐาน GPS เพื่อใชเ้ป็นค่าอ้างองิส าหรับงานส ารวจ

และจัดท าแผนที่ โดยมีวิธีด าเนนิการ ดังนี ้

            1) จัดเตรียมแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงและแผนท่ีภูมปิระเทศ ตลอดจนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1:4000 

            2) ก าหนดจุดพกิัดที่ตอ้งการถ่ายทอดลงบนแผนท่ีส าหรับปฏบัิตงิาน 

            3) ฝังหมุดหลักฐาน GPS ท่ีก าหนด 

            4) ใชเ้ครื่องมือก าหนดค่าพกิัด GPS ถ่ายทอดพิกัดลงบนแผนท่ีภูมปิระเทศ 

             

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
1. จัดเตรียมแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงและแผนท่ีภูมปิระเทศ 
ตลอดจนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1:4000 
2. ก าหนดจุดพกิัดที่ตอ้งการถ่ายทอดลงบนแผนท่ีส าหรับ
ปฏบัิตงิาน 
3. ฝังหลักหมุด GPS ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ท่ีก าหนดเฉลี่ย 4 หมุด/ระวาง รวม 8,000 หมุด 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 5.9000 ลา้นบาท 

2,000 ระวาง 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

15.1000 ล้านบาท 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนระวางที่ได้ด าเนินการ 

วางหมุดหลักฐานแผนที่โดย

ระบบดาวเทียม 

2,000 ระวาง 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
15.1000  
ล้านบาท 

2,000 ระวาง 

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 20.6117  

ล้านบาท 

  

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 25 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

   1. จัดเตรียมแผนที่ท้ายกฎกระทรวงและแผนที่ภูมิประเทศ ตลอดจนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1:4000 

   2. ก าหนดจุดพิกัดที่ตอ้งการถ่ายทอดลงบนแผนที่ส าหรับปฏิบัติงาน 

   3. ฝังหมุดหลักฐาน GPS ที่ก าหนด             

   4. ใช้เครื่องมอืก าหนดค่าพิกัด GPS ถ่ายทอดพิกัดลงบนแผนที่ภูมปิระเทศ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 ก าหนดจุดพิกัดที่ตอ้งการฝังหมุดหลักฐาน GPS ลงบนแผนที่ส าหรับปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 กรมป่าไม้ ได้มหีนังสอื ที่ ทส 1603.5/22364 ลงวันที่ 23 พฤศจกิายน 2560 ส่งแนวทางและ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดท าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ด าเนินการตามแนวทางและรายละเอียดการ

ปฏิบัติงาน 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 สภาพภูมปิระเทศ สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการฝังหมุดหลักฐาน GPS ได้แก่ ดินแน่น ฝนตก  

และการรับสัญญาณจากเครื่องมือ ได้แก่ พืน้ที่รกทึบ  

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับ 

 เครื่องมือ GPS 2 ความถี่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 แผนที่แสดงพื้นที่ด าเนินการฝังหมุดหลักฐาน GPS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 26 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

ตัวชี้วัดท่ี : 5.3 จ านวนเน้ือที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการส ารวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดิน 

 

ค าอธิบาย :  

 พื้นท่ีป่าไม้ถาวร หมายถงึ พืน้ท่ีท่ีก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 

หลังจากนัน้มกีารส ารวจและพิจารณาตามขัน้ตอนของการจ าแนกประเภทท่ีดนิ โดยใชข้้อมูลกลุม่ดนิ ชนิดดิน ความ

เหมาะสมของดิน การถอืครองท่ีดนิ การใช้ประโยชนใ์นพืน้ท่ีท่ีถูกจ าแนกไวป้ระกอบการพจิารณาวา่มีพืน้ท่ีสว่นใดท่ีจะ

รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นท่ีจัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในสว่นท่ีมีมติ

ให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พื้นท่ีดังกล่าวจะถูกส่งมอบใหก้รมป่าไม้เพื่อด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

ตอ่ไป พื้นท่ีป่าไม้ถาวรท่ีด าเนนิการน้ีเป็นพืน้ท่ีตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าขอ้มูลท่ีดนิ และแผนท่ีขอบเขตท่ีดนิใน

พื้นท่ีป่าไม้ถาวรท่ีได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อให้มฐีานขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรท่ีดนิและป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าไมถ้าวรได้อยา่งเป็นระบบและลดปัญหาความขัดแยง้ในการใช้

ประโยชนท์รัพยากรท่ีดนิและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพืน้ท่ีป่าไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบใน

ขอบเขตพื้นท่ีป่าไม้ถาวร ดังนี้ 

           1. ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ท่ีดนิในพื้นท่ีป่าไม้ถาวร เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลจ านวนเนื้อท่ีท้ังหมดของสภาพป่าท่ี 

               เหลอือยู ่และจ านวนเนื้อท่ีรวมท้ังหมดของการใชท่ี้ดินในพืน้ท่ีป่าไม้ 

           2. ส ารวจการถือครองพื้นท่ีป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลวา่ในการจ าแนกการใชท่ี้ดนิในพื้นท่ีป่าไม้ถาวรท้ังหมดนัน้ ใครเป็น 

               ผู้ใช/้ครอบครอง ใชท้ าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลงท่ีดนิผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพื้นท่ี 

           3. ส ารวจข้อมูลขอ้เท็จจรงิสภาพพืน้ท่ีต่างๆ ที่มใีนพืน้ท่ี ท้ังน้ี น าข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มตคิณะรัฐมนตรี  

               และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนนิการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดนิและป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าไมถ้าวร 

               ตอ่ไป 

           โดยวัดจากจ านวนพืน้ท่ี (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีรายงานผลการปฏบัิตงิานให้กรมป่าไม้ทราบ 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 27 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
40,000 ไร่ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
8.3000 ล้านบาท 

200,000 ไร่ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

24.6046 ล้านบาท 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนเนือ้ที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับ

การส ารวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดท า

ข้อมูลที่ดิน 

200,000 ไร่ 

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

24.6046  

ล้านบาท 

241,018 ไร่ 1 งาน 

21 ตารางวา 

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 32.0819  

ล้านบาท 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

 กรมป่าไม้ได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานกิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและ

แผนที่ขอบเขตที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ด าเนินการรังวัดแปลงที่ดนิ

ให้กับราษฎรที่อยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ได้รายงานผล

การปฏิบัติงานใหก้รมป่าไม้ทราบแล้ว เนือ้ที่ 241,018 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 งบประมาณ 

 ระเบียบ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง, คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 ผูน้ าท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

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

หนา้ 28 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( .......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

(......  ) รอบที่ 2 ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

      

 การให้ความร่วมมือของราษฎร 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

    - 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ได้มหีนังสอืรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดนิ

และป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดนิและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

 


