
 

 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

ส านักจัดการทีด่ินป่าไม้  กรมป่าไม้ 





                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม ้

 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
ของส านักจัดการที่ดินป่าไม ้

กรมป่าไม ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม ้

 
(2) 

 
 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม ้
 

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ 

 ก าหนดเขตท่ีดินป่าไม้ 

 ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 

 จัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 

 พัฒนาองค์กรและระบบภูมิสารสนเทศ 

 จัดการป่าสงวนแห่งชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้

เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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(3) 

 
ตัวชี้วัด ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม  ส่วนส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 

1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map)  ส่วนก าหนดเขตที่ดินป่าไม ้

1.3 จ านวนระวางท่ีได้ด าเนินการวางหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม  ส่วนภูมสิารสนเทศป่าไม้ 

1.4 จ านวนหมู่บ้านในป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการส ารวจทรัพยากรนันทนาการ  ส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยทุธศาสตร์ แนวทางปฏริูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รบั
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    
2.1 การจัดหาที่ดินท ากินใหชุ้มชนตามนโยบายรัฐบาล ส่วนจัดการสิทธิก์ารใช้ที่ดินป่าไม้ 
องค์ประกอบท่ี 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุม่จังหวัด (Area Base) 

 ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้  
องค์ประกอบท่ี 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวตักรรมในการบรหิารจดัการระบบงานฯ (Innovation Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้  

องค์ประกอบท่ี 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้  

 
หมายเหตุ : ส านัก/กอง/กลุ่ม สามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

1. ตัวช้ีวัดกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ตัวช้ีวัดตามอ านาจหน้าที่ หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 

ทั้งนี้ ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ต้องมีตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 5 ตัวชี้วัด 
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ส านักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

(4) 
 

 

องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ป้องกันรักษาพื้นที่ป่า 
ที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
2. ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสรมิธุรกิจป่าไม้และ
ป่าเศรษฐกิจจากปา่ปลูก 
และการส่งเสริมชุมชน 
ในเมือง/ชุมชนชนบท 
เป็นพื้นที่สีเขียว 

 แผนฯ 12  1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่าย ดาวเทียม 102.24 
ล้านไร ่

102.17 
ล้านไร ่

102.16 
ล้านไร ่

 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณทีส่ามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็น

ผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึง สวนยูคาลิปตัส 
หรือพ้ืนท่ีที่มีต้นไม้ แต่ประเมินไดว้่าผลผลติหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมลูสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาร่วมกับเทคนิค และวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
โดยมีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มกีารสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพื้นที่ท่ีเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของพื้นที่ป่าไม ้

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้ จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 
 เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนท่ีป่าชายเลนเพิ่มจาก 

1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 
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ส านักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

(5) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

102.16 ล้านไร ่ 102.19 ล้านไร ่ 102.24 ล้านไร ่
 

เง่ือนไข  ให้น าผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 (ออกผลในเดือน มี.ค. 62) มาใช้ในการประเมินของปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ผู้อ านวยการส่วนส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ เบอร์ตดิต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5786 
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(6) 
 

 

องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

1. ป้องกันรักษาพื้นที่ป่า 
ที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
4. แก้ไขปัญหาราษฎรใน
พื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบ
และเป็นธรรม 
5. บูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 แผนฯ 12 1.2 ความส าเรจ็ของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและ  
     ฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

- - 10,000 
ระวาง 

 

ค าอธิบาย   การตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรบัปรุงแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อเตรียมก าหนดเป็น
กฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้  

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรเีห็นสมควรก าหนดป่าอื่นใดเป็นปา่สงวนแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง     
ซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าทีก่ าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอน
บางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

 พิจารณาความส าเรจ็การตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพืน้ท่ีในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศและได้รับการจัดเก็บในระบบภมูิสารสนเทศ 
โดยด าเนินการในพ้ืนท่ีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ป่า รวม 10,000 ระวาง และการยกรา่งกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนท่ีแนบท้าย 
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(7) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

   - 8,000 ระวาง 
   - ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมแผนที ่
     แนบท้าย ร้อยละ 60 

- 9,000 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมแผนที ่
  แนบท้าย ร้อยละ 80 

- 10,000 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมแผนที ่
  แนบท้าย ร้อยละ 100 

 

เง่ือนไข  - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ผู้อ านวยการส่วนก าหนดเขตที่ดินป่าไม้ เบอร์ติดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5073 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

(8) 
 

 

องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

  1.3 จ านวนระวางที่ได้ด าเนินการวางหมุดหลักฐาน 
     แผนที่โดยระบบดาวเทียม 

- 1,870 
ระวาง 

2,000 
ระวาง 

 

ค าอธิบาย   กิจกรรมจดัท าหมดุหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทยีมเป็นกิจกรรมพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการรังวัดหมายแนวเขตป่าไม ้การจัดท าแผนท่ีป่าไมเ้ป็นจุดอ้างอิง เป็นจุดบังคับเพื่อความ
แม่นย าถูกต้องและเป็นที่ยอมรบัในการจัดท าแผนท่ี การท าแนวเขต การรังวัดแปลงท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี ้
1. จัดเตรยีมแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงและแผนที่ภมูิประเทศ ตลอดจนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1 : 4000 
2. ก าหนดจุดพิกัดที่ต้องการถ่ายทอดลงบนแผนท่ีส าหรับปฏิบัติงาน 
3. ฝังหมุดหลักฐาน GPS ตามต าแหน่งที่ก าหนด 
4. ใช้เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทยีม GPS ถ่ายทอดค่าพิกัดลงบนแผนท่ีภูมิประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,000 ระวาง 1,500 ระวาง 2,000 ระวาง 
 

เง่ือนไข  เนื่องจากเครื่องมือมรีาคาแพงและมีจ านวนจ ากัด ท าให้ต้องสับเปลีย่นหมุนเวียนและยืมเครื่องมือกันระหว่างส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้้องที ่ประกอบกับบุคลากรต้องท างาน  
ด้านจัดการที่ดินป่าไม้อีกหลายกิจกรรมซึ่งเป็นงานนโยบายเร่งด่วน จึงอาจเป็นข้อจ ากัดในการท างานให้ได้ตามเป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ผู้อ านวยการส่วนภูมสิารสนเทศปา่ไม้ เบอรต์ิดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5744 

 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

(9) 
 

 

องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

  1.4 จ านวนหมู่บ้านในป่าสงวนแหง่ชาติที่ได้รับการ   
     ส ารวจทรัพยากรนันทนาการ 

- - -  

ค าอธิบาย   พิจารณาจากการส ารวจทรัพยากรนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยมีวิธดี าเนินการ ดังนี ้
      1. จัดเตรียมข้อมูลพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและแผนท่ีประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่องหาพิกัดด้วยสญัญาณดาวเทียม (GPS) 
      2. ประสานงานศูนย์ป่าไม้ท้องที่ นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์การด าเนินงาน และหารือร่วมกันเพื่อก าหนด 
          หมู่บ้านเป้าหมายที่จะเข้าท าการส ารวจ 
      3. ส ารวจทรัพยากรนันทนาการในพ้ืนท่ีหมู่บ้านเป้าหมายเป็นรายป่า 
      4. รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแบบรายงานที่ก าหนด 
      5. อ านวยการและประสานงาน 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

640 หมู่บ้าน 960 หมู่บ้าน 1,275 หมู่บ้าน 
 

เง่ือนไข  ด าเนินการในพื้นที่หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
 เป็นการจัดท าข้อมูลโดยการมีส่วนร่วม 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ เบอร์ติดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5071 

 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

(10) 
 

 

องค์ประกอบที่ 2  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ 
การด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

  ตัวช้ีวัด Agenda ที่รองนายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรีก าหนด 

2.1 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย 
     รัฐบาล 

195,086 
ไร ่

110,853 
ไร ่

251,027 
ไร ่

 

ค าอธิบาย   รัฐบาลมีนโยบายส าคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดนิท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหส้ิทธิอยู่อาศัยท ากินแตไ่มใ่ห้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้งสนบัสนุน
เกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจดัหาที่ดินท ากินใหชุ้มชน     
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมลูแปลงท่ีดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในบรเิวณพื้นที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้
ข้อมูลน าไปสู่การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

 วัดจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
 การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ดังนี้ 
      1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพื้นที่เป้าหมายที่มคีวามพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาทีด่ินให้ชุมชน 
      2. กรมป่าไม้จดัท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินพิจารณา  
      3. คณะอนุกรรมการจดัหาทีด่ินพิจารณาก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
      4. คณะอนุกรรมการจดัหาทีด่ินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนท่ีเปา้หมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นท่ีที่จะด าเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองท่ีดินเดิม (ถ้าม)ี 
      5. คทช.จังหวัด พิจารณาใหค้วามเห็นชอบพ้ืนท่ีด าเนินการ 
      6. คทช.จังหวัด แจ้งผลการพจิารณาให้คณะอนุกรรมการจดัหาที่ดินทราบ 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

(11) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

100,000 ไร ่ 150,000 ไร ่ 200,000 ไร ่
 

เง่ือนไข  - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ผู้อ านวยการส่วนจัดการสิทธ์ิการใช้ที่ดินป่าไม้ เบอรต์ิดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5076 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


