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สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
 

( ….… ) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)         ( …… ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน (Function Base) 

1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม-้ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 102.16 ล้านไร่ 102.19 ล้านไร่ 102.24 ล้านไร่ 102.49 ล้านไร่ 100 
1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลปา่ไม้  
      (One Map) 

- 8,000 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวง 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ
พร้อมแผนที่แนบท้าย 
ร้อยละ 60 

- 9,000 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวง 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย 
ร้อยละ 80 

- 10,000 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวง 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย 
ร้อยละ 100 

ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมาย  
ในภาคสนาม (Ground check) จ านวน 
10,000 ระวาง และอยู่ในระหว่างการรับรอง
ผลของคณะท างานจัดท าร่างกฎกระทรวง    
ป่าสงวนแห่งชาติ และร่างแผนที่แนบท้าย
กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าภาค 

100 

1.3 จ านวนระวางที่ได้ด าเนินการวางหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบ 
      ดาวเทียม 

1,000 ระวาง 1,500 ระวาง 2,000 ระวาง 2,000 ระวาง 100 

1.4 จ านวนหมู่บ้านในปา่สงวนแห่งชาตทิี่ได้รับการส ารวจทรัพยากร 
      นันทนาการ 

640 หมู่บ้าน 960 หมู่บา้น 1,275 หมู่บ้าน 1,275 หมู่บ้าน 100 

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือ
การบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกันหลาย
หน่วยงาน (Agenda Base) 

2.1 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 100,000 ไร่ 150,000 ไร่ 200,000 ไร่ 256,855 ไร่ 0 งาน 44.13 ตารางวา 100 
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 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 2 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นที่/ท้องถ่ิน ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด  
(Area Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้      

องค์ประกอบที่ 4 
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ
ระบบงานฯ (Innovation 
Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้      

องค์ประกอบที่ 5 
ศักยภาพในการด าเนินการ
ของส่วนราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้      
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( .......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)             (......  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 
      

ตัวช้ีวัดที่ : 1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่
ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ 
และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ ป่า
ไม้ โดยไม่รวมถึง สวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ 
ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วย
สายตาร่วมกับเทคนิค และวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาค
และรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบพ้ืนที่ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพ้ืนที่ป่าไม ้

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล โดยกรมป่าไม้ จะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 
 เป้าหมายแผนฯ 12 คือ สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 

ร้อยละ 25 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่
ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพ่ิมข้ึน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

102.16 ล้านไร ่ 102.19 ล้านไร ่ 102.24 ล้านไร ่
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( .......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)             (......  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 
      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 
 

พ้ืนที่ป่า 102.49 ล้านไร่ 100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     ผลการด าเนินงานโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2560-2561 พบว่า มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้นเป็น 102.49 
ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.68 ของพ้ืนที่ประเทศ หากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ในรอบปีที่ผ่านมา 
พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559-2560 จ านวน 331,951.68 ไร่    
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     การจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ ได้ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat จนถึงปี พ.ศ. 2551 และได้มีการ
ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร มาเป็นหลักในการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของ
ประเทศไทย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2561 กรมป่าไม้ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้น าข้อมูลภาพ
ดาวเทียม Sentinel-2 ของ European Space Agency (ESA) ความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรก
ของประเทศไทยที่มีการใช้ข้อมูลดาวเทียมที่มีรายละเอียดถึง 10 เมตร ในการจัดท าข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ   
ซึ่งเป็นความละเอียดจุดภาพที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา ท าให้การตัดสินใจขีดขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น 
ขอบเขตของพ้ืนที่ป่าที่มีการผลัดใบ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     2. อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ส ารวจภาคสนามไม่เพียงพอ เช่น รถยนต์ GPS 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     1. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560-2561 
     2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560-2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( .......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)             (......  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 
      

ตัวช้ีวัดที่ : 1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 
 
ค าอธิบาย : 

 การตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพ่ือเตรียมก าหนดเป็นกฎหมาย เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม 
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้  

 มาตรา 6 วรรคสอง “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า
หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง ซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่ก าหนดเป็น    
ป่าสงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 

 มาตรา 7 “การเปลี่ยนเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดย
ออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง 
หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

 พิจารณาความส าเร็จการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตาม
กฎหมายในภาคสนาม (Ground check) และการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในมาตรา
ส่วน 1 : 4000 (One Map) เพ่ือปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและได้รับ
การจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ โดยด าเนินการในพ้ืนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1 ,221 ป่า รวม 
10,000 ระวาง และการยกร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนที่แนบท้าย 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- 8,000 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 60 

- 9,000 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 80 

- 10,000 ระวาง 
- ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
พร้อมแผนที่แนบท้าย ร้อยละ 100 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 6 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( .......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)             (......  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 
      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุง
แนวเขตท่ีดินและฐานข้อมูลป่าไม้ 
(One Map) 

ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมาย 
ในภาคสนาม (Ground check) จ านวน 
10,000 ระวาง และอยู่ในระหว่างการรับรอง
ผลของคณะท างานจัดท าร่างกฎกระทรวง   
ป่าสงวนแห่งชาติ และร่างแผนที่แนบท้าย
กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าภาค  
 

100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     1. กรมป่าไม้ด าเนินการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางในสังกัดส านัก
จัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงานในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 -13 และส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้สาขา 
     2. เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 -13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ด าเนินการ
ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 
(One Map) กับแนวเขตในสภาพภูมิประเทศจริง หากไม่สอดคล้องให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าแนวเขตฯ ที่ได้
รับรองหรือแก้ไขปรับปรุงในรูปแบบ Digital File และแผนที่ระวางมาตราส่วน 1 : 4000 รายงานคณะกรรมการฯ 
ประจ าส านักฯ และประจ าภาคเพ่ือรายงานกรมป่าไม้ 
     3. กรมป่าไม้ด าเนินการประชุม เพื่อตรวจสอบรับรองผลการด าเนินการตามข้อ 2. ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 
1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา และด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมแผนที่แนบท้าย
เพ่ือเตรียมการประกาศเป็นกฎหมายในขั้นตอนต่อไป 
     4. เนื่องจากเป็นการจัดท าแผนงาน/โครงการ ระยะเวลา 2 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
ดังนั้น การจัดท ากฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมแผนที่แนบท้ายฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเสนอตามขั้นตอนประกาศ
กฎหมาย จะด าเนินการพร้อมกันในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     1. มติคณะรัฐมนตรี 16 มิถุนายน 2558 ให้ 9 กระทรวงหลักเร่งด าเนินการพิจารณาก าหนดแนวเขตป่าไม้ใหม่ โดย
จัดท าเป็นแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน 1 : 4000 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาแอพลิเคชั่นเพ่ือความสะดวกในการ
ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ 
     2. มติคณะรัฐมนตรี 22 กันยายน 2560 เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 7 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( .......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)             (......  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 
      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     ปัจจุบันคณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) (กปนร.)     
ได้เสนอการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 ต่อส านักงานเลขานุการ
คณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  
     2. ร่างกฎกระทรวงพร้อมแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ 
     3. หนังสือส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.2/2372 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ด้านการจัดท ารูปแบบร่างกฎกระทรวงและรูปแบบร่างแผนที่แนบท้าย
กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ (Template) ตามแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     4. หนังสือส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ ทส 1603.2/2222 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินการภารกิจก าหนดเขตที่ดินป่าไม้  ภายหลังโครงการปรับปรุงแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 2/2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( .......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)             (......  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 
      

ตัวช้ีวัดที่ : 1.3 จ านวนระวางที่ได้ด าเนินการวางหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม 
 
ค าอธิบาย : 

 กิจกรรมจัดท าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการรังวัดหมายแนวเขต
ป่าไม้ การจัดท าแผนที่ป่าไม้เป็นจุดอ้างอิง เป็นจุดบังคับเพ่ือความแม่นย าถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในการจัดท า
แผนที่ การท าแนวเขต การรังวัดแปลงที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมี
วิธีด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดเตรียมแผนที่ท้ายกฎกระทรวงและแผนที่ภูมิประเทศ ตลอดจนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1 : 4000 
2. ก าหนดจุดพิกัดที่ต้องการถ่ายทอดลงบนแผนที่ส าหรับปฏิบัติงาน 
3. ฝังหมุดหลักฐาน GPS ตามต าแหน่งที่ก าหนด 
4. ใช้เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ถ่ายทอดค่าพิกัดลงบนแผนที่ภูมิประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

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

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1.3 จ านวนระวางที่ได้ด าเนินการ
วางหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบ
ดาวเทียม 

2,000 ระวาง 100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ได้ด าเนินการฝังหมุดหลักฐาน GPS ตามต าแหน่งที่ก าหนด และใช้เครื่องมือรับ
สัญญาณดาวเทียม GPS ในการรังวัดค่าพิกัด แล้วถ่ายทอดค่าพิกัดลงบนแผนที่ภูมิประเทศ จ านวน 2,000 ระวาง 
ใน 20 พ้ืนที่ 98 ป่าสงวนแห่งชาติ  
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 9 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( .......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)             (......  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 
      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     1. ก าหนดจุดพิกัดที่ต้องการฝังหมุดหลักฐาน GPS ลงบนแผนที่ส าหรับปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
     2. กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส 1603.5/22495 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ส่งแนวทางและรายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดท าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ด าเนินการตามแนวทางและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
     3. กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส 1603.5/11992 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ส่งแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรม
จัดท าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ให้ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท้องที่ด าเนินการตามแนวทาง 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     1. สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการฝังหมุดหลักฐาน GPS ได้แก่ ดินแน่น ฝนตก และการรับ
สัญญาณจากเครื่องมือ ได้แก่ พ้ืนที่รกทึบ  
     2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับ 
     3. เครื่องมือ GPS 2 ความถี่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     แผนที่แสดงพื้นที่ด าเนินการฝังหมุดหลักฐาน GPS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ตัวช้ีวัดที่ : 1.4 จ านวนหมู่บา้นในป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการส ารวจทรัพยากรนันทนาการ 
 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากการส ารวจทรัพยากรนันทนาการในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 
โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดเตรียมข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแผนที่ประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS) 
2. ประสานงานศูนย์ป่าไม้ท้องที่ นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแจ้งให้ทราบ
วัตถุประสงค์การด าเนินงาน และหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดหมู่บ้านเป้าหมายที่จะเข้าท าการส ารวจ 
3. ส ารวจทรัพยากรนันทนาการในพื้นท่ีหมู่บ้านเป้าหมายเป็นรายป่า 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานที่ก าหนด 
5. อ านวยการและประสานงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

640 หมู่บ้าน 960 หมู่บ้าน 1,275 หมู่บ้าน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1.4 จ านวนหมู่บ้านในป่าสงวน
แห่งชาติที่ได้รับการส ารวจ
ทรัพยากรนันทนาการ 

1,275 หมู่บ้าน 100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
๑. ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน 
 1.1  หมู่บ้านเป้าหมายการส ารวจ ต้องเป็นหมู่บ้านที่มีทรัพยากรนันทนาการหรือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ

หมู่บ้านตามข้อ 1.1.1 - 1.1.3 อย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้ 
  1.1.๑ ทรัพยากรนันทนาการทางธรรมชาติ ได้แก่ พ้ืนที่ธรรมชาติในลักษณะต่างๆ รวมถึงทัศนียภาพ  



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 11 
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ที่มีความงดงาม โดดเด่น ที่เอ้ือต่อการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาธรรมชาติ และ/หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
รูปแบบต่างๆ 

 ๑.1.๒ ทรัพยากรนันทนาการทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี 
ชุมชนดั้งเดิมท่ียังคงวิถีชีวิตและการปฏิบัติต่างๆ ตามแบบวัฒนธรรมโบราณ  

 ๑.1.๓ ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน เช่น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indications, GI) ผลิตผลทางการเกษตร สินค้า Otop เป็นต้น 
 1.2 ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ด าเนินการส ารวจข้อมูลตามข้อ ๑.๑ ให้ครบตามจ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ของแต่ละส านัก (ตามตารางแนบ)    
 1.๓ กรณีพ้ืนที่เดิมที่เคยรายงานข้อมูลเบื้องต้นให้กรมป่าไม้ทราบแล้ว ให้ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมแล้ว
รายงานให้ทราบตามแบบที่ก าหนดด้วย   

2. แนวทางปฏิบัติงาน 
    2.1 จัดท าค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงาน 

  2.1.1 ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา จัดท าค าสั่ง
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานในรูป “โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานส ารวจทรัพยากรนันทนาการ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562” ตามรายชื่อป่าสงวนแห่งชาติที่เป็น “เป้าหมายหลัก” (อาจมีมากกว่า 1 ป่า) โดยมีข้าราชการระดับ
ช านาญการ/ช านาญงานขึ้นไปเป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ส่งส าเนาค าสั่งฯ 
ดังกล่าวให้จังหวัดท้องที่ทราบเป็นการประสานงานด้วย 
  2.๑.2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน  
 ๒.๒ เตรียมความพร้อม 
  2.2.1 จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเป้าหมายและแผนที่ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญานดาวเทียม (GPS)  
  2.2.2 ประสานงานศูนย์ป่าไม้ท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติเป้าหมายตั้งอยู่ รวมทั้งนายอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์การด าเนินงาน และหารือร่วมกันเพื่อก าหนด
หมู่บ้านเป้าหมายการส ารวจในเบื้องต้น ซึ่งต้องมีลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อ ๑.๑  

 2.3 ส ารวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็น “เป้าหมายหลัก”   
  ๒.๓.๑ ด าเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดเป็น “เป้าหมายหลัก” ในล าดับแรก โดยเข้า
ส ารวจตามล าดับหมู่บ้านที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒.๒.๒ ดังนี้ 
           (๑) นัดหมายผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทน ที่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายการส ารวจ เพ่ือน าส ารวจและเก็บ
ข้อมูลทรัพยากรนันทนาการหรือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านตามข้อ 1.1.1 - 1.1.3 (แล้วแต่กรณี) เพ่ือจัดท า 
“บันทึกการส ารวจทรัพยากรนันทนาการ (รายหมู่บ้าน)” (แบบ ทน.1) 
           (2) ด าเนินการส ารวจหมู่บ้านเป้าหมายในล าดับต่อไป จนครบตามจ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย   
ที่ก าหนดไว้ในป่าแห่งนี้หรือมากกว่า  
           หมายเหตุ กรณีส ารวจในป่าแห่งนี้แล้ว แต่ได้จ านวนหมู่บ้านน้อยกว่าที่ก าหนด เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่อาว จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดเป้าหมายไว้ ๕ หมู่บ้าน แต่ส ารวจได้เพียง ๓ หมู่บ้าน ให้ระบุว่า “มีหมู่บ้านที่ทรัพยากรนันทนาการ
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หรือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านที่ต้องส ารวจเพียง ๓ หมู่บ้าน”เป็นต้น 
           (๓) เมื่อส ารวจหมู่บ้านเป้าหมายครบทั้งป่าแล้ว ให้จัดท า “รายงานผลการส ารวจทรัพยากรนันทนาการ 
(รายป่า)” (แบบ ทน.๒) และ “แผนที่แสดงผลการส ารวจทรัพยากรนันทนาการ” เป็นรายป่า ในระบบ GIS โดยให้ใช้
สัญลักษณ์แผนที่ตามรูปแบบที่ก าหนดแนบท้ายแนวทางฯ ฉบับนี้ 
  2.3.๒ ด าเนินการส ารวจในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็น “เป้าหมายหลัก” (ถ้ามี) ในล าดับต่อไป ในลักษณะ
เดียวกับข้อ ๒.๓.๑ (๑) - ๒.๓.๑ (๓) จนครบจ านวนหมู่บ้านที่ก าหนดในภาพรวมของส านัก 
 2.๔ ส ารวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอื่นๆ “เพิ่มเติม”  
  หากด าเนินการส ารวจในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็น “เป้าหมายหลัก” แล้ว แต่ปรากฏว่าจ านวนรวม
ของหมู่บ้านเป้าหมาย “ยังไม่ครบตามที่ก าหนดในภาพรวมของส านัก” ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๒.๔.๑ คัดเลือกป่าสงวนแห่งชาติอ่ืนๆ ที่อยู่ในท้องที่รับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 
(อาจมากกว่า ๑ ป่าหรือทุกป่า) เป็นการเพิ่มเติม เพ่ือวางแผนการส ารวจทรัพยากรนันทนาการหรือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ 
ของหมู่บ้าน ให้ครบตามจ านวนหมู่บ้านเป้าหมายที่ก าหนดในภาพรวมของส านัก  
  ๒.๔.๒ จัดท าค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ตามข้อ ๒.๑) และเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ตามข้อ ๒.๒) 
  ๒.๔.๓ ส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายเป็นการเพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวนที่ก าหนด  เช่น ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) ต้องด าเนินการส ารวจในภาพรวมให้ครบ ๕๐ หมู่บ้านหรือมากกว่า เป็นต้น โดยให้ด าเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติงานในข้อ ๒.๓ 
 ๒.5 เมื่อด าเนินการส ารวจข้อมูลครบตามจ านวนหมู่บ้านเป้าหมายที่ก าหนดในภาพรวมของส านักแล้ว ให้หัวหน้า
โครงการฯ จัดท า “สรุปรายงานการส ารวจทรัพยากรนันทนาการ (ภาพรวม)” (แบบ ทน.๓) แล้วรายงานให้ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ต้นสังกัดทราบพร้อมรายงานตามแบบ ทน.๑ และแบบ ทน.๒ ภายใน 1 เดือน เพ่ือรวบรวม
รายงานกรมป่าไม้ต่อไป 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.6/ว 388 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติโครงการจัดการ    
ป่าสงวนแห่งชาติ (งานส ารวจทรัพยากรนันทนาการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ที่รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ 
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ตัวช้ีวัดที่ : 2.1 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
 
ค าอธิบาย : 

 รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมี
กรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้
สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ และส่งเสริมการด ารงชีพเพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจัดหา
ที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็น
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท าการส ารวจ ตรวจสอบขอบเขตและข้อมูล
แปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในบริเวณพ้ืนที่
ด าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล  

 วัดจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ 
 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

          1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดหาที่ดินให้ชุมชน 
          2. กรมป่าไม้จัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
          3. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
          4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแจ้งผลการก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายให้ คทช.จังหวัด พิจารณาขอบเขตพ้ืนที่ที่จะ 
              ด าเนินการ และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี) 
          5. คทช. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นท่ีด าเนินการ 
          6. คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

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



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน้า 14 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

( .......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)             (......  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 
      

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

2.1 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล 

256,855 ไร่ 0 งาน 44.13 ตารางวา 100 

 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ให้ความเห็นชอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่คณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดินก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ในปีงบประมาณ 2562 และแจ้งผลการพิจารณาให้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบแล้ว จ านวน 63 พื้นที่ 30 จังหวัด 256,855 ไร่ 0 งาน 44.13 ตารางวา    
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     1. งบประมาณ 
     2. ระเบียบ นโยบาย กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
     3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 
     4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
     5. ผู้น าท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 
     6. การให้ความร่วมมือของราษฎร 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบพ้ืนที่เป้าหมายที่จะ
ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ให้กรมป่าไม้ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ 
 

 


