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สำนักจัดการที่ดินป่าไม ้

วิสัยทัศน์ 

▪ บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ 

▪ กำหนดเขตท่ีดินป่าไม้ 

▪ สำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 

▪ จัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 

▪ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศป่าไม้ 

▪ พัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้ 
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ตัวชี้วัด          สำนักจัดการที่ดินป่าไม้                . 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 สรุปตัวช้ีวัดของสำนัก น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ - สำรวจจากภาพถ่าย 
     ดาวเทียม 

15 ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ 
ทรัพยากรป่าไม้ 

2. จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา 
     ที่ดิน เพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 

25 ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 

3. จำนวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิ 
   ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

20 ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 

4. จำนวนร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการประชาพิจารณ์ 
 

20 ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ 

5. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการสำรวจและจัดทำข้อมูล 
    ทรัพยากรนันทนาการ 23 พ้ืนที่ 

20 ส่วนพัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้ 
 

รวม 100  
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หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัด 
KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

ส่วนอำนวยการ 
 

ส่วนกำหนดเขต 
ที่ดินป่าไม้ 

ส่วนจัดการสิทธิ ์
การใช้ที่ดินป่าไม้ 

ส่วนสำรวจและวิเคราะห ์
ทรัพยากรป่าไม้ 

ส่วนภูมสิารสนเทศ 
ป่าไม้ 

ส่วนพัฒนาทรัพยากร 
ที่ดินป่าไม้ 

1. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ - สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 

   O   

2. จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา 
     ที่ดิน เพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 

  O    

3. จำนวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิ 
     ทำกินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

  O    

4. จำนวนร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการประชาพิจารณ์ 
 

 O     

5. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการสำรวจและจัดทำข้อมูล 
     ทรัพยากรนันทนาการ 23 พื้นที่ 

     O 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2560 2561 2562 

 • แผนแม่บทฯ 

• แผนฯ 12 

• นโยบายรัฐบาล 

1. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ - สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม         102,174,
805 ไร่ 

102,156,
351 ไร่ 

102,488,
302 ไร่ 

 

คำอธิบาย  • กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดทำข้อมลูสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2562 เพื่อสำรวจและวิเคราะห์
สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ทีม่อียู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมลูป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจดัการปา่ไม้    
ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

• พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

• นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณทีส่ามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้น      
ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่นอ้ยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถงึทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีจำแนกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้          
โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตสั หรือพื้นที่ท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาลม์ 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

102,156,351 ไร่ 
(ผลงานปี 61) 

102,488,302 ไร่ 
(ผลงานปี 62) 

มากกว่า 102,488,302 ไร่ 

 

เง่ือนไข • ให้นำผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้ในการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ 

• . 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ เบอร์ตดิต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5786 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2560 2561 2562 

 • แผนแม่บทฯ 

• แผนฯ 12 

• นโยบายรัฐบาล 

2. จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา
ที่ดิน เพื่อนำไปจัดทีด่ินทำกินให้ชุมชน 

110,853 
ไร ่

251,027 
ไร ่

256,855 
ไร ่

 

คำอธิบาย  • รัฐบาลมีนโยบายสำคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดนิทำกินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหส้ิทธิอยู่อาศัยทำกินแตไ่มใ่ห้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้ง
สนับสนุนเกีย่วกับสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสรมิการดำรงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการดำเนินงานจดัหาที่ดินทำกิน
ให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

• พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินนำไปจดัที่ดนิทำกินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบจดัทำข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีที่จะดำเนินการ และตรวจสอบข้อมูล
แปลงท่ีดินของราษฎรผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ิน  
ให้ความเห็นชอบกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจดัที่ดินทำกินให้ชุมชนต่อไป   

• พิจารณาจากจำนวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินพิจารณาเห็นชอบกำหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

200,000 ไร่ 
(แผนปี 63) 

230,000 ไร่ 256,855 ไร่ 
(ผลงานปี 62) 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2560 2561 2562 

เง่ือนไข • - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธ์ิการใช้ที่ดินป่าไม้ เบอรต์ิดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5076 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2560 2561 2562 

  3. จำนวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิ 
 ทำกินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

25,584 
ราย 

21,180 
ราย 

17,642 
ราย 

 

คำอธิบาย  • กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบรังวัดแปลงท่ีดินของราษฎรที่อยู่อาศยัทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีการครอบครองก่อนมติคณะรัฐมนตรี                        
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสี (Ortho Photo) ปี 2545 ตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ หากเป็นพื้นทีท่ี่อยู่ในข่ายอนุญาตได้               
(พ้ืนท่ีลุ่มน้ำช้ันท่ี 3, 4 และ 5) จะดำเนินการอนญุาตตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลตอ่ไป กรณเีป็นพื้นที่ท่ีไม่อยู่ในข่ายอนุญาต (พ้ืนท่ีลุ่มน้ำช้ันท่ี 1 และ 2) 
จะทำการรังวัดจัดทำผังแปลงท่ีดินและขอบเขตทีด่ินให้ชัดเจนควบคมุพื้นท่ีไว้ เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพื้นท่ีเพิ่มเตมิ  

• กรมป่าไม้กำหนดใหส้ำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินของราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดการ-  
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายราษฎร จำนวน 16,607 ราย  

• พิจารณาจากจำนวนราษฎร (ราย) ที่ได้รับการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามที่สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

8,300 ราย 
(ร้อยละ 50 จากแผนปี 63) 

12,500 ราย 
(ร้อยละ 75 จากแผนปี 63) 

16,607 ไร่ 
(แผนปี 63) 

 

เง่ือนไข • - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธ์ิการใช้ที่ดินป่าไม้ เบอรต์ิดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5076 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2560 2561 2562 

  4. จำนวนร่างกฎกระทรวงท่ีผ่านการประชาพิจารณ ์ - - -  

คำอธิบาย  • มาตรา 77 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายกอ่นการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพงึจัดให้มีการรบัฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

• กรมป่าไม้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ราษฎรที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี ้
- ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงโครงการ 

  - สำรวจข้อมูลภมูิประเทศ/ข้อมลูพื้นฐาน 
 - รับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ชุมชนรอบป่า 
 - ช้ีแจงโครงการให้อำเภอ/อบต./หน่วยงานราชการที่มีพ้ืนท่ีทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ 

• พิจารณาจากจำนวนร่างกฎกระทรวงท่ีผ่านการประชาพิจารณ์ (ป่า) ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบตัิงานให้กรมป่าไม้ทราบ 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

30 ป่า 
(ร้อยละ 80 จากแผนปี 63) 

35 ป่า 
(ร้อยละ 90 จากแผนปี 63) 

38 ป่า 
(แผนปี 63) 

 

เง่ือนไข • นำผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรบัปรุงแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 มาใช้ประกอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ เบอร์ติดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5073 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 
2560 2561 2562 

  5. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการสำรวจและจัดทำข้อมูล 
 ทรัพยากรนันทนาการ 23 พ้ืนท่ี 

- - -  

คำอธิบาย  • พิจารณาจากการสำรวจทรัพยากรนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยมีวิธดีำเนินการ ดังนี้ 
1. จัดเตรยีมข้อมลูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในท้องที่รับผิดชอบ รวมทั้งแผนที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ประสานงานนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์การดำเนินงาน รวมทั้งประชุมหารือ        
    เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการสำรวจ 
3. สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ
4. รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแบบท่ีกำหนด 
5. อำนวยการและประสานงาน 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

12 พ้ืนท่ี 
(ร้อยละ 50 จากแผนปี 63) 

17 พ้ืนท่ี  
(ร้อยละ 75 จากแผนปี 63) 

23 พ้ืนท่ี 
(แผนปี 63) 

 

เง่ือนไข • ดำเนินการในพื้นที่ทรัพยากรนันทนาการที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้ เบอร์ติดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5071 

 


