
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านัก/กอง/กลุ่ม................................... 

1. ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม ้(ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม)                                                                     
2. องค์ประกอบการประเมิน : องค์ประกอบ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐานงานประจ า       
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Functional Based)                                                                                             
3. ประเด็นการประเมิน : จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ 

ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดกับยุทธศาสตร์ระดับชาติและยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน : เป้าหมายท่ี 1 รักษาและฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ : ด้านป่าไม้ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน : เป้าหมายท่ี 1 รักษาและฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต้อสู้การ
กลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน
และฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

นโยบายรัฐบาล และ/หรือ นโยบายนายกรัฐมนตรี  
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ค าอธิบาย : 

         พื้นที่ป่าอนุรักษ์ หมายถึง อุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพ้ืนที่อ่ืน 
ๆ ที่เป็นพ้ืนที่ประกาศตามกฎหมาย และอยู่ในความ
ดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

         พื้ นที่ ป่ าไม้  ที่ ใช้ส าหรับการแปลตีความ
ภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ คือ 
พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็น
ไม้ยืนต้น ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่อง ขนดไม่น้อยกว่า 
3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่
ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ ที่จ าแนกได้
ว่า เป็นพ้ืนที่ป่า โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ

เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ในปีพ.ศ. 2560 ซึ่งใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2559 
มากกว่า  102.28 ล้านไร่ 
 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
จ านวนพื้นที่ป่าไม้ในปีพ.ศ. 2560 ซึ่งใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2559 
เท่ากับ  102.28 ล้านไร่ 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จ านวนพื้นที่ป่าไม้ในปีพ.ศ. 2560 ซึ่งใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2559 
ต่ ากว่า  102.28 ล้านไร่ 
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พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการ
ด า เนิ นการไม่ ใช่ เนื้ อ ไม้  ได้ แก่  พ้ื นที่ วน เกษตร       
สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่
ป่ าไม้และไม่ ใช่ป่ าไม้  โดยใช้ การแปลตีความ
ภาพถ่ายดาวเทียมพ.ศ. 2558-2559 ด าเนินการ
โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat – 8 ในช่วง
เวลาที่ภาพถ่ายมีความชัดเจนมากที่สุด และเลือกภาพ
ภาพถ่ายจากดาวเทียม ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ท า
การแปลตีความด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ
สมการทางคณิตศาสตร์ และท าการสุ่มตรวจสอบ
ความถูกต้องของการแปลตีความจากการส ารวจ
ภาคสนาม 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  

 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 
จ านวนพื้นที่ป่าจากการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียมในพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติ   สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ล้านไร่ 61.089 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รอบที่ 1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการการรักษา เท่ากับ 102.28      
ล้านไร่ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รอบที่ 2  
- 

ค่าเป้าหมายรอบ 12 เดือน จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการการรักษา เท่ากับ 102.28    
ล้านไร่ 

ความถี่ของการจัดเก็บข้อมูล :  
 

การเก็บข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ รอบ 5 เดือนและ    
รอบ 10 เดือน 

แหล่งจัดเก็บข้อมูล :  ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์  
ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 
ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 
ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ส านักอุทยานแห่งชาติ 
ส านักสนองงานพระราชด าริ 
ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 – 16 และสาขา 
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หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ : 
 

ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์  
เบอร์โทรศัพท์: 02-561-0777 ต่อ 1531 

หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล : ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2516 0777 ต่อ 1343 , 1345 , 
1346 
ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1850 , 1801 
ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 
1680,1670,1620,1640 
ส านักอุทยานแห่งชาติ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ตอ่ 1782 , 1750 
ส านักสนองงานพระราชด าริ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1254 , 1255 
ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 – 16 และสาขา 
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………… 

หมายเหตุ :   
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 ภาคผนวก 

ส ำนัก 
พื้นที่ป่ำไม้ในควำมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 (ไร)่ 

 
ส ำนักฟ้ืนฟูและพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์  61,089,505.06 
ส ำนักปอ้งกัน ปรำบปรำม และควบคุมไฟป่ำ  61,089,505.06 
ส ำนักอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำ 61,089,505.06 
ส ำนักอุทยำนแห่งชำติ 37,916,049.99 
ส ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ำ 23,157,413.89 
ส ำนักสนองงำนพระรำชด ำริ  61,089,505.06 
ส ำนักวิจัยกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช 16,041.18 
  
สบอ.1 (ปรำจีนบุรี) 3,293,116.86 
สบอ.1 สำขำสระบุรี 244,415.69 
สบอ.2 (ศรีรำชำ) 1,778,261.07 
สบอ. 3 (บ้ำนโป่ง) 7,473,463.00 
สบอ. 3 สำขำเพชรบุรี 2,699,940.70 
สบอ. 4 (สุรำษฎร์ธำนี) 3,487,125.89 

สบอ. 5 (นครศรีธรรมรำช) 2,069,385.73 

สบอ. 6 (สงขลำ) 1,254,017.14 

สบอ. 6 สำขำปัตตำนี 863,043.3559 

สบอ. 7 (นครรำชสีมำ) 1,795,692.25 

สบอ. 8 (ขอนแก่น) 1,549,572.66 

สบอ. 9 (อุบลรำชธำนี) 2,164,232.85 

สบอ. 10 (อุดรธำนี) 1,779,187.65 

สบอ. 11 (พิษณุโลก) 5,594,831.67 

สบอ. 12 (นครสวรรค์) 3,146,428.62 

สบอ. 13 (แพร่) 3,478,657.10 

สบอ. 13 สำขำล ำปำง 2,529,225.37 

สบอ.14 (ตำก) 3,963,571.92 

สบอ.15 (เชียงรำย) 2,727,497.43 

สบอ.16 (เชียงใหม่) 6,712,299.35 

สบอ.16 (สำขำแม่สะเรียง) 3,255,554.72 
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