
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม 
 สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

 

( …… ) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)   ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ - สำรวจจากภาพถ่าย 
     ดาวเทียม 

15 102,156,351 
ไร ่

102,488,302  
ไร ่

มากกว่า 
102,488,302 ไร่ 

102,484,072.71 ไร่ 11.25 คะแนน 
(75 * 15 / 100 = 11.25) 

2. จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการ  
    จัดหาที่ดิน เพ่ือนำไปจัดที่ดินทำกินให้ 
    ชุมชน 

25 200,000 ไร่ 

 
230,000 ไร่ 256,855 ไร่ 

 
238,784 ไร่ 23.24 คะแนน 

(92.96 * 25 / 100 = 23.24) 

3. จำนวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบรับรอง 
    สิทธิทำกินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

20 8,300 ราย 
 

12,500 ราย 
 

16,607 ราย 
 

17,200 ราย 20 คะแนน 
(100 * 20 / 100 = 20) 

4. จำนวนร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการ 
    ประชาพิจารณ์ 

20 30 ป่า 
 

35 ป่า 
 

38 ป่า 
 

38 ป่า 20 คะแนน 
(100 * 20 / 100 = 20) 

5. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการสำรวจและจัดทำ 
    ข้อมูลทรัพยากรนันทนาการ 23 พ้ืนที่ 

20 12 พ้ืนท่ี 
 

17 พ้ืนท่ี  
 

23 พ้ืนท่ี 
 

23 พ้ืนที่ 20 คะแนน 
(100 * 20 / 100 = 20) 

รวม 100     94.49 
สรุปผล ระดับคุณภาพ 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม 
 สำนกัจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)    ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ – สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 
คำอธิบาย : 

• กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดทำข้อมลูสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 
2561 - 2562 เพื่อสำรวจและวเิคราะหส์ถานภาพของทรัพยากรปา่ไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีปา่ไม้และฐานข้อมลูป่าไม้
เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นจริง 

• พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

• นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของ    
พืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลมุเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและ
ลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีที่จำแนกไดว้่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนท่ีที่มี
ต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลกัของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาลม์ 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

102.156 ล้านไร ่
 

102.488 ล้านไร ่
 

มากกว่า 102.488 ล้านไร่ 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จำนวนพื้นที่ป่าไม้ – สำรวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 
 

102.484 ล้านไร่ 75 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ 2 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม 
 สำนกัจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)    ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

• ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2561-2562 พบว่ามีพ้ืนที่ป่า 102.484 ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ 31.68 ของพ้ืนที่ประเทศ หากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า
พ้ืนที่ป่าลดลงจากปี พ.ศ. 2560-2561 ประมาณ 4,000 กว่าไร่ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

• การจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ ได้ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2 ของ European Space 
Agency (ESA) ความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร บันทึกภาพในปี พ.ศ. 2562 เป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยมี
ข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย และใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร 
บันทึกภาพปี พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้วยความละเอียดของข้อมูลภาพดาวเทียมท่ี      
ถูกปรับปรุงให้สูงขึ้น ทำให้สามารถตรวจจับพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
1. อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนามไม่เพียงพอ เช่น รถยนต์  

หลักฐานอ้างอิง : 
     1.   รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561-2562 
     2.   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม 
 สำนกัจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)    ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน เพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 
 
คำอธิบาย : 

• รัฐบาลมีนโยบายสำคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางดำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกีย่วข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.
จังหวัด) คือ การจัดที่ดินทำกินใหแ้ก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สทิธิอยู่อาศัยทำกินแต่ไม่ให้กรรมสทิธ์ิรายบุคคล รวมทั้ง
สนับสนุนเกีย่วกับสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสรมิการดำรงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน โดยการดำเนินงานจดัหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

• พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินนำไปจดัที่ดนิทำกินให้ชุมชน ซึ่งเป็น
เป้าหมายตามแผนปฏิบตัิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักจดัการทรพัยากรป่าไม้ท้องที่ 
ดำเนินการสำรวจตรวจสอบจัดทำข้อมูลขอบเขตพื้นที่ท่ีจะดำเนินการ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรผู้ครอบครอง
ทีด่ินเดิม (ตามโครงการจัดการทรพัยากรที่ดินและป่าไม้) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการ         
จัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบกำหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนต่อไป  

• พิจารณาจากจำนวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินพิจารณาเห็นชอบกำหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดิน
ทำกินให้ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

200,000 ไร่ 
 

230,000 ไร่ 
 

256,855 ไร่ 
 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม 
 สำนกัจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)    ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
ได้รับการจัดหาที่ดิน เพื่อนำไปจัด
ที่ดินทำกินให้ชุมชน 
 

238,784 ไร่ 92.96 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

• คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบกำหนดพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดิน   
ทำกินให้ชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว จำนวน 61 พ้ืนที่ 36 จังหวัด เนื้อที่ 238,784 ไร่ 1 งาน            
29.88 ตารางวา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
     - งบประมาณ        
     - ระเบียบ นโยบาย กฎหมายที่เก่ียวข้อง      
     - หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง, คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)     
     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน    
     - ผู้นำท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น    
     - การใหค้วามร่วมมือของราษฎร 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

• ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 

• รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 2/2562 

• รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม 
 สำนกัจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)    ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : จำนวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 
คำอธิบาย : 

• กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบรังวัดแปลงท่ีดินของราษฎรที่อยู่อาศยัทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีการ
ครอบครองก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสี (Ortho Photo) ปี 2545 ตรวจสอบ
ร่องรอยการทำประโยชน์ หากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในข่ายอนุญาตได้ (พ้ืนท่ีลุ่มน้ำช้ันท่ี 3, 4 และ 5) จะดำเนนิการอนุญาตตามระเบยีบ 
กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลต่อไป กรณีเป็นพื้นที่ท่ีไม่อยู่ในข่ายอนุญาต (พ้ืนท่ีลุ่มน้ำช้ันท่ี 1 และ 2) จะทำการรังวัดจัดทำผัง
แปลงท่ีดินและขอบเขตที่ดินให้ชัดเจนควบคุมพื้นท่ีไว้ เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพื้นท่ีเพิม่เตมิ  

• กรมป่าไม้กำหนดใหส้ำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินของราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพ้ืนท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายราษฎร จำนวน 16,607 ราย  

• พิจารณาจากจำนวนราษฎร (ราย) ที่ได้รับการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามที่สำนักจดัการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

8,300 ราย 
 

12,500 ราย 
 

16,607 ราย 
 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จำนวนราษฎรที่ได้รับการ
ตรวจสอบรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ 

17,200 ราย 100 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม 
 สำนกัจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)    ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เสนอพ้ืนที่เป้าหมาย 
     2. กรมป่าไม้ตรวจสอบ/จัดทำแผนปฏิบัติงาน 
     3. กรมป่าไม้อนุมัติแผน/แจ้งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินการ 
     4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จัดประชุมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน 
     5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน/จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงาน  
     6. เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  
     7. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
     - งบประมาณ                                        
     - ระเบียบ นโยบาย กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง        
     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน       
     - ผู้นำท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น    
     - การใหค้วามร่วมมือของราษฎร    
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

• ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 

• สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ได้มีหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้กรมป่าไม้ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม 
 สำนกัจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)    ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : จำนวนร่างกฎกระทรวงท่ีผ่านการประชาพิจารณ์ 
 
คำอธิบาย : 

• มาตรา 77 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายกอ่นการตรากฎหมายทุกฉบับ 
รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของผู้เกี่ยวข้อง 

• กรมป่าไม้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ราษฎรที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวน
แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมทีด่ำเนินการ ดังนี้ 
- ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงโครงการ 

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

• พิจารณาจากจำนวนร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการประชาพิจารณ์ (ป่า) ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้กรมป่าไม้ทราบ 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

30 ป่า 
 

35 ป่า 
 

38 ป่า 
 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จำนวนร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการ
ประชาพิจารณ์ 
 

38 ป่า 100 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม 
 สำนกัจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)    ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

• เพ่ือดำเนินการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของราษฎร เนื่องจากกรมป่าไม้ได้ดำเนินการปรับปรุง
กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติฉบับเดิมในอดีต ให้เป็นปัจจุบัน 
แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ชัดเจน  

• ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผลการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นราษฎร เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบโปรแกรม
บริหารจัดการประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติในอนาคต 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
       - งบประมาณ 
       - ระเบียบ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
       - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
       - การให้ความร่วมมือของราษฎร 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

• สถานการณ์ covid-19 ทำให้สามารถจัดประชุมเพ่ือการประชาพิจารณ์ได้ล่าช้า 

• หลักฐานและเอกสารประกอบการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน (สูญหาย/ไม่มี) เช่น สมุดจดรายการรังวัด ประวัติการ
ประกาศป่า 

• ชาวบ้านบางกลุ่มไม่ยินดีให้ความร่วมมือ 
หลักฐานอ้างอิง : 

• สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ได้มีหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ให้กรมป่าไม้ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม 
 สำนกัจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)    ( .... ✓.... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5 : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและจัดทำข้อมูลทรัพยากรนันทนาการ 23 พื้นที่ 
 
คำอธิบาย : 

• พิจารณาจากการสำรวจทรัพยากรนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยมีวิธดีำเนินการ 
ดังนี ้
1. จัดเตรยีมข้อมลูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในท้องที่รับผิดชอบ รวมทั้งแผนที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ประสานงานนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ 
    การดำเนินงาน รวมทั้งประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการสำรวจ 
3. สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ
4. รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแบบท่ีกำหนด 
5. อำนวยการและประสานงาน 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

12 พ้ืนท่ี 
 

17 พ้ืนท่ี  
 

23 พ้ืนท่ี 
 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการสำรวจและ
จัดทำข้อมูลทรัพยากรนันทนาการ 
23 พ้ืนที่ 

23 พ้ืนที่ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม 
 สำนกัจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
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คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
          แนวทางปฏิบัติงาน 

1. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงาน 
               1.1 ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา จัดทำคำสั่งให้
เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานในรูป “แนวทางปฏิบัติโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยมีข้าราชการระดับชำนาญการ/ชำนาญงานขึ้นไปเป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (ถ้ามี) แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมทั้งให้ส่งสำเนาคำสั่งฯ  ดังกล่าวให้จังหวัดท้องที่
ทราบเป็นการประสานงานด้วย 
               1.2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน 

2. เตรียมความพร้อม 
               2.1 จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดบริเวณพ้ืนที่เป้าหมายดำเนินการและแผนที่ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบสำรวจ กล้องถ่ายภาพ สายวัดตัว เทปวัดระยะทาง เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 
แบบพกพา ไม้ไผ่ลวกยาวประมาณ 1 เมตร (สำหรับหมายจุดสำรวจ) คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกตระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS)  
              2.2 ประสานงานศูนย์ป่าไม้ท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติเป้าหมายตั้งอยู่ รวมทั้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์การดำเนินงาน  

๓. การวางแผนการสำรวจ 
    ๓.๑ ให้หัวหน้าโครงการหารือร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนท้องถิ่นเพ่ือวางแผนกำหนดเส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติในเบื้องต้น โดยอาศัยข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
     หมายเหตุ ควรพิจารณาเส้นทางในรูปแบบเส้นตรง (Linear Form) หรือ เส้นทางสายเดียวที่มาบรรจบกัน 
(Single Loop) เป็นลำดับแรก 

    3.๒ คัดเลือกเส้นทางที่มีศักยภาพเหมาะสมที่สามารถจะพัฒนาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และจัดทำแผนที่
วางแผนการสำรวจ โดยจะต้องมีระยะทางรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร 

    3.3 กำหนดจุดสำรวจ ณ จุดกึ่งกลางของเส้นทาง ให้จุดสำรวจมีระยะทางห่างกันจุดละ 30 เมตร        
โดยกำหนดให้จุดสำรวจที่ 1 คือจุดเริ่มต้นที่ (0 เมตร) จุดสำรวจที่ 2 คือ จุดที่ระยะ 30 เมตร ต่อเนื่องไปตามลำดับ 

    3.4 กำหนดแปลงสำรวจ (Plot) ให้วางแปลงสำรวจตามเส้นทาง โดยเริ่มจากจุดสำรวจแต่ละจุดที่กำหนดไว้ เช่น 
แปลงสำรวจที่ 1 (Plot 1) คือระยะห่างระหว่างจุดสำรวจที่ 1–2 เป็นต้น ดังนั้น แปลงสำรวจจึงมีความยาว ๓๐ เมตร 
ต่อเนื่องกันไปตามเส้นทาง (สำหรับแปลงสุดท้ายอาจมีความยาวไม่ถึง ๓๐ เมตร) และมีระยะสำรวจนับจากขอบทาง
ด้านซ้ายและขวา (๒ ข้างทาง) ออกไปด้านละ ๕ เมตร ตลอดความยาวของแปลงสำรวจ (รายละเอียดตามภาพประกอบ) 

    3.5 กรณีมีเส้นทางสาขาแยกจากเส้นทางหลัก ให้ดำเนินการกำหนดจุดสำรวจและแปลงสำรวจ เช่นเดียวกับข้อ 
2.3.3-2.3.4 แต่ในการตั้งชื่อจุดสำรวจ ให้อ้างอิงจุดสำรวจบนเส้นทางหลักท่ีใกล้ที่สุด เช่น ใกล้จุดสำรวจที่ 6 ให้กำหนด
เป็นจุดสำรวจที่ 6/1, 6/2 ตามลำดับ สำหรับการกำหนดชื่อแปลงสำรวจ ก็ให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน 
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๔. สำรวจภาคสนาม 
    4.1 ให้บันทึกเส้นทางสำรวจโดยใช้ GPS ตั้งแต่จุดเริ่มต้น (0 เมตร) จนสิ้นสุดเส้นทางเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

จัดทำแผนที่ 
    4.2 ค้นหาจุดสำรวจที่ 1 (จุดเริ่มต้น) บนกึ่งกลางเส้นทาง บันทึกค่าพิกัดและปักไม้ไผ่ลวก เพ่ือเป็นเครื่องหมาย 

แล้วลากเทปวัดระยะทางผ่านจุดกึ่งกลางเส้นทาง เป็นระยะทาง ๓๐ เมตร เพ่ือหาจุดสำรวจที่ 2 ปักไม้ไผ่ลวกไว้เป็น
เครื่องหมาย จากนั้นให้บันทึกข้อมูลในแปลงสำรวจ ตามแบบ สธ.๑ ดังนี้ 

          1) ข้อมูลทั่วไป เช่น ชนิดป่า (ป่าเต็งรัง /ป่าเบญจพรรณ /ป่าดิบแล้ง/ ป่าดิบชื้น ฯลฯ) ประเภทของดิน 
โดยแบ่งตามเนื้อดิน (ดินทราย/ดินร่วน/ดินเหนียว) เป็นต้น 

     2) รายละเอียดการแจงนับไม้ต้น ให้แจงนับและบันทึกค่าพิกัดไม้ทุกต้นในแปลงสำรวจที่มีเส้นรอบวง
เพียงอกหรือความโตเพียงอก (GBH : Girth at Breast Height) ตั้งแต่ 50 เซนติเมตร - 100 เซนติเมตร และมากกว่า 
100 เซนติเมตร ขึ้นไป  

     3) จุดเด่นที่น่าสนใจที่ปรากฏในเส้นทาง ให้บันทึกชื่อท้องถิ่น ค่าพิกัดและลักษณะของจุดเด่นต่าง ๆ     
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือสามารถเข้าถึงได้ เช่น ถ้ำ น้ำตก จุดชมวิว เขตเปลี่ยนผ่านทางระบบนิเวศ (Ecotone) หรือ
บริเวณท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีศักยภาพสามารถพัฒนาด้านการสื่อความหมายได้  

     4) บันทึกภาพ สภาพพ้ืนที่บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติฯ ที่ทำการสำรวจ และจุดเด่นที่น่าสนใจ      
ที่ปรากฏในเส้นทาง 

     5) กรณีพบจุดเด่นที่น่าสนใจหรือแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่นอกแปลงสำรวจ แต่มีเส้นทางเชื่อมโยงหรือ
สามารถเข้าถึงได้ ให้บันทึกข้อมูลลงในแบบ สธ.1 พร้อมระบุเพ่ิมเตมิว่า “นอกแปลงสำรวจ” 

    4.3 ให้ดำเนินการสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติต่อไป โดยการวางแปลงสำรวจ ตามข้อ 2.4.๒ จนครบตาม
ระยะทาง     เป้าหมายที่กำหนด  
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

• หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.6/8256 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติโครงการ
จัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

• ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 

• รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ที่รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ 
 
 


