
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 

ตารางสรุปผลการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักป้องกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ กรมป่าไม้             

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

  รอบ 1 (6 เดือน) 

  รอบ 2 (12 เดอืน) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริาชการ หน่วยวัด 

การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

รอบ 1 รอบ 2 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าท่ีปกติ หรืองานตามหน้าท่ี

ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรอืมตคิณะรัฐมนตรี (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่ม

จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศ 

1.1.1 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคนื

ได้ – เข้าครอบครอง 

 

 

ไร่ 

 

 

11,125.00  

 

 

25,000.00  

 

 

18,355.72 

  

 

√ 

1.1.2 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคนื

ได้ – ส่งด าเนินคดี 

ไร่ 50,000.00  100,000.00  100,722.70 √  

1.2 จ านวน Hotspot ท่ีลดลงใน

พื้นท่ีป่าสงวน 

จุด ต่ ากว่า 4,106  ต่ ากว่า 6,318   ลดลง 537 √  

1.3 รอ้ยละของการบุกรุกในพื้นท่ี

ป่าสงวนท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ี

ผ่านมา 

ร้อยละ ร้อยละ 24 ร้อยละ 44 ร้อยละ 30  √ 

1.4 รอ้ยละของคดรีายใหญ่ท่ีได้มี

การด าเนนิการตามกฎหมายวา่ด้วย

การป่าไม ้

ร้อยละ ร้อยละ 70 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 √  

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งดว่น หรือ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรอืการบูรณาการการด าเนนิงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)    

2.1 การด าเนนิการตามข้อสั่งการ

ท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

2.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนนิการตามข้อสั่งการให้ยกเลิก
ด่านป่าไม ้

 

 

ระดับ 

 

 

ระดับ 3 

 

 

 

ระดับ 5 

 

 

 

ระดับ 5 

 

 

√ 

 

 

 

2.1.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนนิการแกไ้ขปัญหาไมข้องกลาง
ท่ีตกเป็นของแผ่นดิน 

ระดับ ระดับ 3 

 

ระดับ 5 

 

ระดับ 5 √  

2.1.3 ระดับความส าเร็จของการ
จัดตั้งเครอืขา่ยทรัพยากรป่าไม้   
 

 

 

 

ระดับ ระดับ 3 

 

ระดับ 5 

 

ระดับ 5 √  



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 

ตารางสรุปผลการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักป้องกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ กรมป่าไม้             

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

  รอบ 1 (6 เดือน) 

  รอบ 2 (12 เดอืน) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริาชการ หน่วยวัด 

การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

รอบ 1 รอบ 2 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 

ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหนว่ยงานของรัฐ เพื่อไปสูร่ะบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม คะแนน - 50 คะแนน 

ขึน้ไป 

 

50 คะแนน 

ขึน้ไป 

 

√  

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพใน

การปฏบัิตงิาน 

    - กิจรรมลดกระดาษ 

ร้อยละ ปริมาณการ

สั่งซือ้กระดาษ  

ของส านักปอ้งกัน

รักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า 

ลดลงร้อยละ 5 

ปริมาณการ

สั่งซื้อกระดาษ  

ของส านัก

ป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 

ลดลงร้อยละ 10 

 

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 75 

 √ 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนนิการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1 การจัดท าและด าเนนิการตาม

แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

5.1.1 โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (กิจกรรมป้องกันไฟปา่

และควบคุมหมอกควัน) 

 

 

 

วัดการ

ด าเนนิงาน

และผลการ

เบิกจ่าย 

 

 

25.0000 

 

 

30.6054 

 

 

55.4585 

 

 

√ 

 

5.1.2 และ 5.1.3  โครงการ

ปกปอ้งผืนป่า และรว่มพัฒนาปา่ไม้

ให้ย่ังยนื (กจิกรรมหลักเพิ่ม

ประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า 

กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏบัิติการป่าไม ้

และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันรักษาป่า) 

 

 

วัดการ

ด าเนนิงาน

และผลการ

เบิกจ่าย 

9.8730 49.9610 58.3614 √  



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 

ตารางสรุปผลการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักป้องกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ กรมป่าไม้             

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

  รอบ 1 (6 เดือน) 

  รอบ 2 (12 เดอืน) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริาชการ หน่วยวัด 

การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

รอบ 1 รอบ 2 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

5.1.4  โครงการปกปอ้งผืนป่า 

และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ย่ังยนื 

(กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพ

การป้องกันรักษาป่า กิจกรรม

ด าเนนิการเกี่ยวกับไม้ของกลางและ

หลักฐานในคดป่ีาไม ้) 

 

วัดการ

ด าเนนิงาน

และผลการ

เบิกจ่าย 

4.6040 12.9710 17.5360 √  

5.1.5 โครงการปกปอ้งผืนป่า และ

ร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ย่ังยนื (กจิกรรม

ราษฎรอาสาสมัครพทัิกษป่์า) 

 

วัดการ

ด าเนนิงาน

และผลการ

เบิกจ่าย 

2.7937 

 

0.7161 

2.1490 

 

0.7962 

5.0362 

 

0.6179 

√  

5.1.6 โครงการบริหารจัดการ

หมอกควันและขยะภาคเหนอื 

(กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า

ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติภาคเหนอื) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดการ

ด าเนนิงาน

และผลการ

เบิกจ่าย 

15.0000 5.9500 20.9500 √  

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1  : จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 

ค าอธบิาย :  

              ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง 

(ไร่) ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่

ทวงคนืได้ จ านวน 18,355.72 ไร ่ท าให้ผลการประเมินรอบที่ 2 ไม่ผ่าน  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เป้าหมายรวมท้ังป ี

11,125.00 ไร ่ 25,000.00 ไร่ 25,000.00 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้ – เข้า

ครอบครอง 

25,000 ไร่ 18,355.72  √ 

 
ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

ขั้นตอนด าเนินการตาม มาตรา 25 พระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

1. ขั้นตอนการตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกจัดท าบันทึกตรวจยึดพื้นที่และ 

ปิดประกาศ แจ้งให้ผู้ครอบครองทราบ เพื่อแสดงสิทธิ์โต้แยง้ และพนักงานเจา้หน้าที่ผูร้ับผดิชอบคดีเสนอให้พนักงาน

เจา้หน้าที่ผูค้วบคุมใช้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปา่สวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  

2. ขั้นตอนการแจ้งเตือน จะมีหนังสือแจ้งผู้กระท าผิดให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติและมีค าสั่งให้ผู้กระท า

ผิด/ผู้ครอบครอง ท าลายหรือรื้อถอน 

3. ขั้นตอนการรื้อถอน พนักงานเจา้หน้าที่ท าลาย/รื้อถอน พืชผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง จากนั้นตรวจสอบ

ทรัพย์สินที่รือ้ถอน บันทึกการด าเนินการและแจ้งความ ลงบันทึกประจ าวันต่อพนักงานสอบสวน 

4. ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการด าเนินการให้ส่วนสารสนเทศ

และเทคโนโลยีด้านป้องกันและปราบปราม ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทราบทุกวันท าการ  

5. ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนแผนงานและสารสนเทศ ส านักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ เพื่อน ามาสรุปข้อมูลเป็นรายจังหวัด และรายงานผล

การด าเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบทุกเดือน 

6. ส่วนแผนงานและสารสนเทศ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดท าสรุปผลการด าเนินงานและ

รายงานผลการปฏิบัติราชการลงในแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 

รายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

        1. งบประมาณกจิกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

        2. กฎหมายวา่ด้วยการป่าไม ้ดังนี้ 

                     2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

                     2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

                     2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ.2535, ปรับปรุง 2558 

                     2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

            3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพืน้ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไมส้าขาทุกสาขา  

          4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ ์และเทคนิคการดูแลบรหิารพื้นที่  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

          1. การบุกรุกพื้นที่ของนายทุน,นักการเมือง 

           2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 

          3. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยใน

การปฏิบัติงาน 

          4. พืน้ที่ในการด าเนินงานมีปรมิาณลดน้อยลง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

          1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า 

          2. สรา้งเครอืข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 

          3. รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

          4. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใชก้ฎหมาย 

          5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 

          6. น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน 

หลักฐานอ้างองิ : 

          1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.6/7548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การก าหนด

เปา้หมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

          2. ตัวอย่าง การรายงานผลของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในการด าเนินการตามมาตรา 25 

          3. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.34/23192 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ก าหนด

เปา้หมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          4. สรุปรายงานสถติิคดีปา่ไม้ ประจ าเดือนกันยายน 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2 : จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – ส่งด าเนนิคด ี

ค าอธิบาย : ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้-ส่งด าเนินคดี (ไร่) ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 

2560 – 30 กันยายน 2561) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ จ านวน 100,722.70 ไร ่

ท าให้ผลการประเมินรอบที่ 2 ผ่าน  

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เป้าหมายรวมท้ังป ี

50,000 ไร่ 100,000 ไร่ 100,000 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ที่ทวงคนืได้ – ส่ง

ด าเนินคด ี

100,000 ไร่ 100,700.70 

ไร่ 

√  

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

1. ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก หากพบผู้กระท าผิด จับกุม ด าเนินคดี จัดท าบันทึกจับกุม หากไม่พบตัว

ผู้กระท าผิด จัดท าบันทึกตรวจยึดพืน้ที่ ส่งพนักงานสอบสวนด าเนินคดี 

2. หน่วยป้องกันรักษาป่า เจ้าของคดี จัดท าแบบรายงานผลการปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามแบบรายงานคดี  ศปท.1 รายงานส านักจัดการทรัพยากรป่า ไม้ต้นสั งกัด  

และส านักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าต้นสังกัด รายงานข้อมูลคดีให้กรมป่าไม้ทราบ 

3. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ดูแลพื้นที่ เกิดเหตุ บันทึกข้อมูลคดีลงระบบติดตามการบุกรุก 

ท าลายป่าและควบคุมไฟป่า  

4. ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านป้องกัน ส่วนแผนงานและสารสนเทศ ส านักป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า ด าเนินการดึงข้อมูลคดีจากระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อน ามาสรุปข้อมูล

เป็นรายจังหวัด และจัดท าเป็นแผนที่แสดงสถติิคดีพื้นที่ปา่ที่ถูกบุกรุก รายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบทุกเดือน 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

        1. งบประมาณกจิกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

        2. กฎหมายว่าด้วยการปา่ไม้ ดังนี้ 

                     2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

                     2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

                     2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535,ปรับปรุง 2558 

                     2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

            3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพืน้ที่ส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที ่1-13 และส านักจดัการทรัพยากรป่าไมส้าขาทุกสาขา  

          4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ ์และเทคนิคการดูแลบรหิารพื้นที่   

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

          1. การบุกรุกพื้นที่ของนายทุน, นักการเมือง 

            2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 

          3. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่

ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

          1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า 

          2. สรา้งเครอืข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 

          3. รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

          4. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใชก้ฎหมาย 

          5. พัฒนาระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนและ

เป็นปัจจุบัน 

หลักฐานอ้างองิ : 

          1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.34/23192 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง การก าหนด

เปา้หมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          2. สรุปรายงานสถติิคดีปา่ไม้ ประจ าเดือนกันยายน 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

หน่วยงานกรมป่าไม ้

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 : จ านวน Hotspot ท่ีลดลงในพื้นที่ป่าสงวน 

ค าอธบิาย :  

          จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

โดยใช้ดาวเทียมระบบ Modis ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความ

ร้อน (Hotspot) จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแงชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time 

Mail alert และคัดกรองข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ส่วน

ควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ www.forest.go.th/wildfire และ Application Line ไปยังหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เป้าหมายรวมท้ังป ี

ต่ ากวา่ 4,106 จดุ ต่ ากวา่ 6,318 จุด ต่ ากวา่ 6,318 จุด 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน Hotspot ที่ลดลงใน

พืน้ที่ปา่สงวน 

ต่ ากวา่ 6,318 

จุด 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 –          

30 กันยายน 2560                        

มีจ านวนจดุความร้อน 4,290 จุด 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –          

30 กันยายน 2561  

มีจ านวนจดุความร้อน 3,753 จุด 

- เมื่อน ามาเปรียบเทยีบ             

พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561            

มีจุดความร้อนลดลงจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 จ านวน 537 จดุ 

√  

 

 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

         แจง้ข้อมลู hotspot ใหห้น่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟป่าในพืน้ที่เขา้ไปตรวจสอบ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

         หน่วยงานอืน่ๆ เช่น กรมการปกครอง กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เขา้มาสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

         การเข้าตรวจสอบพืน้ที่ที่เกดิจุด Hotspot ในบางพืน้ที่ไม่สามารถเข้าถงึได้ 

     

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

        - 

 

หลักฐานอ้างองิ : 

        1. ระบบติดตามจุดความร้อนด้วยดาวเทียม กรมปา่ไม้ 

        2. ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกดิขึน้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

            - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถงึ 30 กันยายน  2560 

             - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึ 30 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3 : ร้อยละของการบุกรุกในพื้นที่ปา่สงวนท่ีลดลงเมื่อเทยีบกับปีท่ีผ่านมา 

ค าอธบิาย :  

          ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม  ส านักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผดิชอบ

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชีว้ัดที่ 1.3 ร้อยละของการบุกรุกในพื้นที่ป่าสงวนที่ลดลง

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า 

จ านวนการบุกรุกในพืน้ที่ปา่สงวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปทีี่ผา่นมา คดิเป็นร้อยละ 30 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เป้าหมายรวมท้ังป ี

รอ้ยละ 24 รอ้ยละ 44 รอ้ยละ 68 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของการบุกรุกในพืน้ทีป่่าสงวน

ที่ลดลงเมื่อเทยีบกับปทีี่ผา่นมา 

รอ้ยละ 44 รอ้ยละ 30  √ 

หมายเหตุ* 

ปัจจัยภายใน 

1.ก.พ.ร. มีการก าหนดเป้าหมายตัวชี้ใหม่ ในรูปแบบใหม่โดยใช้ระดับกลาง ระดับสูงเป็นบรรทัดฐานมาเป็นตัวชี้วัด 

ซึ่งแตกต่างจากรอบปีที่ผ่านมา จึงท าให้เปอร์เซ็นต์การประเมินตัวชีว้ัดในรอบนีล้ดน้อยลงไม่ถึงเป้าหมายรอ้ยละ 24 

2.บุคลากรได้รับการพัฒนาโดยผ่านการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาประจ าปี ในสายงานที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

3. ได้น าเทคโนโลยี ในการค้นหาพืน้ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ จากดาวเทียมมาช่วยในการตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 

1.นโยบายการทวงคนืผืนป่าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2557 ที่ผ่านมาซึ่งนับตั้งแต่ 

คสช.ได้มีค าสั่งที่ 64/2557 และ 66/2557 เรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างต่อเนื่องท าให้มีการ

ปราบปรามการบุกรุกพืน้ที่ปา่ไม้อย่างเข้มงวดปรมิาณการบุกรุกพืน้ที่ปา่จึงลดลงอย่างต่อเนื่อง 

2.กรมป่าไม้ รว่มกับ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (GISTDA) เพื่อสรา้งกระบวนการมี

สว่นรว่มในการช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้จากทุกภาคส่วน และเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการด าเนินการแก้ไขปัญหา

การบุรุกป่า โดยใช้ Application ระบบปฏิบัติการ "พิทักษ์ไพร" ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่   บุกรุกด้วยเทคโนโลยีที่มีความ

ทันสมัยเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เพื่อเป็นช่องทางในการ

แจ้งเบาะแสและข้อมูลหากพบเห็นการกระท าผิดในการบุกรุกพืน้ที่ปา่ 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

          ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ด าเนินการให้ส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้า

ของการบุกรุกในพื้นที่ป่าสงวน โดยส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปรามได้ออกแบบแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล 

และให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ลงนามในแบบฟอร์ม

เป็นการยืนยันข้อมูลส่งให้ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อ

รวบรวมเป็นหลักฐานอ้างอิงและน ามาคดิคา่รอ้ยละรายงานผลลงในแบบฟอร์มการรายงานค ารับรองปฏิบัติราชการ 

ส่งส่วนแผนและพัฒนาด้านป้องกันและปราบปรามเพื่อจัดท ารายงานค ารับรองเป็นภาพรวมของส านักต่อไป 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- กรอบแนวคิดตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้วางกรอบการบริหาร ราชการในการปราบปรามและ

หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าสงวน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลดการบุกรุกตัดไม้ 

ท าลายป่าและผลกระทบที่จะกอ่ให้เกดิความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ   

- มีการสนธิก าลังแบบบูรณาการจากกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต ารวจป่าไม้ ฝ่าย

ปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการปราบปราม และจับกุมผู้บุกรุกยึดถือครอบครอง โดยบังคับใช้

กฎหมายอย่างเครง่ครัด   

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- ในเรื่องบุคลากรเจ้าหน้าที่ปา่ไม้มีจ านวนจ ากัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติ ซึ่งทุรกันดารหรอืพืน้ที่เสี่ยงภัย 

- มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ บางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นป่า การกระจายการถือครองที่ดิน

ไม่เหมาะสม และเป็นธรรม  

- ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้มีความรุนแรงมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

- สรา้งแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจา้หน้าที่ในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ ให้มีความรู้ และวินัย เพื่อให้

การบังคับใชก้ฎหมายและระเบียบ ต่างๆที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- เห็นควรมีการบูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า 

-สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งภาครัฐและประชาชน ในระดับ  

ส่วนกลางและท้องถิ่น 

-เห็นควรน าเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ให้เกดิประสิทธิภาพ และ

เป็นมาตรฐานเดียวกัน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

หลักฐานอ้างองิ : 

- หนังสือจากส่วนยทุธการดา้นป้องกันและปราบปราม ส่งแบบฟอร์มให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา กรอกข้อมูล 

 - แบบฟอร์มที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ส่งมาส่วน

ยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม จ านวน 23 ส านัก 

 - สถติิจากระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1.4  : ร้อยละของคดรีายใหญ่ที่ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

ค าอธบิาย :  

          ส่วนกจิการพเิศษ  ส านักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผดิชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูล

และรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชีว้ัดที่ 1.4 รอ้ยละของคดีรายใหญ่ที่ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป่าไม้ ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า คดีรายใหญ่ที่ได้มี

การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปา่ไม้ คดิเป็นร้อยละ 100 ท าให้คา่คะแนนที่ได้อยู่ในระดับ 5 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เป้าหมายรวมท้ังป ี

รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 90 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

รอ้ยละของคดีรายใหญ่ที่ได้มกีาร

ด าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม ้

รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 100 √  

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

          ส่วนกิจการพิเศษ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ด าเนินการปฏิบัติภารกิจตามแผนปฏิบัติการ

บังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มนายทุนที่บุกรุกป่าเพื่อปลูกยางพารา หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอันมีลักษณะเป็นบ้านพัก

ตากอากาศ โรงแรม หรือรีสอร์ท และมาตราการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดและค้าไม้มีค่าหายาก แล้ว

รายงานผลลงในแบบฟอร์มการรายงานค ารับรองปฏิบัติราชการ ส่งส่วนแผนและพัฒนาด้านป้องกันและปราบปราม

เพื่อจัดท ารายงานค ารับรองเป็นภาพรวมของส านัก 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

-งบประมาณ  

-อุปกรณแ์ละเครื่องมือที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

-ความร่วมมือของหน่วยงานทางปกครอง ทหาร ต ารวจ และเจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งในพืน้ที่ 

-ขวัญ ก าลังใจ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

-ปัญหาพืน้ที่ทับซอ้นในพืน้ที่ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) โดยยังไม่มีการกันพื้นที่ มิได้ด าเนินการคืน

ให้แก่กรมป่าไม้ 

-ปัญหาผู้มีอิทธิพลและนายทุนใช้จ้างวานให้ชาวบ้านหรือตัวแทนเฝ้าดูแลพืน้ที่บุกรุก โดยอ้างว่าเป็นของผู้ยากไร้ ไรท้ี่

ท ากิน 

-ปัญหาการที่ขา้ราชการบางกลุ่มบางหน่วยงานเข้าไปมีส่วนร่วมของในการบุกรุกพื้นที่ปา่ 

-ปัญหาราษฎร หรอืกลุ่มอาชีพผูป้ลูกสวนยางพารา เรียกรอ้งให้รัฐบาลทบทวนนโยบายการทวงคนืผืนป่า 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

-การสนับสนนุดา้นงบประมาณ 

-การสนับสนนุดา้นอุปกรณ ์เคร่ืองมือ และก าลังคน 

-การสนับสนนุดา้นยานพาหนะที่ใชใ้นการปฏิบัติการ 

-การขอสนับสนุนเจา้หน้าที่จากหน่วยงานทางปกครอง ทหาร และต ารวจ และเจา้หน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง  

เพื่อบูรณาการรว่มกันปฏิบัตงิาน 

-การก าหนดนโยบาย ยุทธการในการเขา้ด าเนินการในพืน้ทีเ่ปา้หมาย และขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัตงิานให้ชัดเจน 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

- การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยางพารา หรือ

สรา้งสิ่งปลูกสร้างอันมีลักษณะเป็นบ้านพักตากอากาศ โรงแรม หรือรสีอร์ท และมาตราการป้องกันและปราบปราม

การลักลอบตัดและคา้ไม้พะยูง และไม้มีค่า 

- การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพทิักษป์่า (ศปก.พป.) 

- สถติิการรายงานผลการด าเนินงานตามกฎหมาย กรณีคดีรายใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อสั่งการให้ยกเลกิด่านป่าไม้ 

ค าอธบิาย :  

              ส่วนด่านป่าไม้ ส านักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูล

และรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อสั่งการให้ยกเลิกด่านป่าไม้ 

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า การด าเนินงานส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ก าหนด ระดับ 5 ท าให้ผลการประเมินรอบที่ 2 ผ่าน  

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เป้าหมายรวมท้ังป ี

ระดับ 3 

(มีหนังสือของความเห็นชอบ รมว 

ทส. ขอใหย้กเลิกดา่นป่าไม้และ

คงไว้ตามความจ าเปน็ และ รมว.ทส.  

ให้ความเหน็ชอบ) 

 

ระดับ 5 

(แจง้เวียนประกาศ ทส. ให้จังหวัด

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ

ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ 

ทส. ต่อไป) 

 

ระดับ 5 

(แจง้เวียนประกาศ ทส. ให้จังหวัด

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

ทส. ต่อไป) 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามข้อสั่งการให้ยกเลิกด่านปา่ไม้ 

5 5 √  

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

         1. มคี าสั่งแต่งตัง้คณะท างานศึกษาและวิเคราะห์การท างานของศนูย์ประสานงานป่าไม้และดา่นป่าไม้ 

         2. ศึกษาและวิเคราะห์การท างานของด่านป่าไม้ และแจ้งผลให ้ทส.ทราบเพื่อสั่งการต่อไป 

         3. มหีนงัสือขอความเห็นขอบ รมว.ทส ขอใหย้กเลิกด่านปา่ไม้และคงไวต้ามความจ าเป็นและ รมว.ทส ให้

ความเห็นชอบ 

         4. จัดท ารา่งประกาศ ทส. ยกเลิกดา่นป่าไม้เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

          5. แจง้เวยีนประกาศ ทส. ให้จงัหวดัและหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งทราบเพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศ ทส.ตอ่ไป 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    

          นโยบายของผู้บริหารระดับกรมและกระทรวง ในการปรับปรุงด่านป่าไม้ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน ทั้งด้านการคมนาคมและการให้บริการแก่ผูร้ับบริการ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

          ข้อจ ากัดในด้านกฎหมายเกี่ยวกับวันของการบังคับใช้ให้มีผลเป็นไปตามประกาศยกเลิกด่านป่าไม้ ที่ไม่สามารถ

ก าหนดให้มีผลหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในระยะเวลาหลายวัน ซึ่งอาจกระทบต่อการปฏิบัติงานและ

การให้บริการได้ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

          ควรก าหนดหรือระบุวันในการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ชัดเจน เพื่อสะดวกแก่การแจ้งผลบังคับใช้

ของประกาศ และไม่เกดิปัญหาในการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ รวมถงึการให้บริการแก่ประชาชน 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

         1. ค าสั่ง ทส.ที่ 331/2560 ลว. 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาและวิเคราะห์การ

ท างานของศูนย์ประสานงานป่าไม้และด่านป่าไม้ 

         2. หนังสือ สป.ทส. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/5402 ลว. 8 กันยายน 2560 

         3. หนังสือ กปม. ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.93/21723 ลว. 15 พฤศจิกายน 2560 

         4. ประกาศ ทส. เรื่องยกเลิกด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484 ลว. 16 มกราคม 2561 

         5. หนังสือ กปม. ด่วนท่สุด ที่ ทส 1605.93/2861,2862,2863 ลว.14 กุมภาพันธ์ 2561 

         6. หนังสือ สรน. ที่ นร 0508 (กรจ)/3896 ลว. 21 มีนาคม 2561  
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1.2  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหาไมข้องกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดนิ 

ค าอธบิาย :  

             ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติ เมื่อ วันที่  2 กรกฎาคม 2557 อนุมัติหลักการให้

กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) ด าเนินโครงการกอ่สรา้งพิพธิภัณฑ์ไม้มีค่า โดยกรมยุทธโยธาทหารบกได้แจ้งชนิดไม้

ที่ต้องการ ประกอบด้วย ไม้พะยูง ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้มะค่าโมง และไม้แดง จ านวน 6 ชนิด ซึ่งกรมป่าไม้ได้

อนุมัติให้   กรมยุทธโยธาทหารบกน าไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ทั้ง 6 ชนิด รวมปริมาตรไม้ 3,845.28 

ลบ.ม. ไปใช้ในโครงการกอ่สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ให้กรมป่าไม้ด าเนินการขั้นตอนการขนย้าย

ไม้มีค่ามา  แปรรูปยังสถานที่แปรรูปไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) อู่บกพหลโยธิน ส่วนอุตสาหกรรมไม้

วังน้อย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เป้าหมายรวมท้ังป ี

ระดับ 3 

(ของบประมาณกลางในการขนยา้ยไม้

ของกลาง) 

 

ระดับ 5 

(ด าเนินการขนยา้ยไม้ของกลางจาก

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 1-

13 และส านักจัดการทรัพยากรป่า

ไม้สาขาทุกสาขาไปยัง หมอนไม้ของ

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.

อ.ป.) อู่บก) 

ระดับ 5 

(ด าเนินการขนยา้ยไม้ของกลางจาก

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 1-

13 และส านักจัดการทรัพยากรป่า

ไม้สาขาทุกสาขาไปยัง หมอนไม้ของ

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.

อ.ป.) อู่บก) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

แกไ้ขปัญหาไม้ของกลางทีต่กเป็นของ

แผ่นดิน 

5 5 √  
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

1. ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้หรอืส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ซึ่งมีไม้มีค่า ทั้ง 6 ชนิด ด าเนินการ

ประทับดวงตรา ต. และดวงตา ป. พรอ้มเขียนหมายเลขเรียงประจ าไม้ของกลางด้วยสีชนิดกันน้ า 

2. ให้มีหลักฐานประกอบการน าไม้เคลื่อนที่ ได้แก่ ใบเบกิทาง บัญชรีายการไม้ 

3. การขนย้ายไม้ของกลางให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นผู้ควบคุม 

ก ากับ ดูแลไม้ของกลาง 

4. กอ่นการขนย้ายไม้ของกลางให้ประสานหน่วยงานจังหวัด ทหาร ต ารวจ ในพืน้ที่เพื่อเป็นสักขพียาน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    

           งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรเพือ่ใช้ในโครงการกอ่สรา้งอาคารพิพธิภณัฑ์ไม้มีค่า จ านวน 14,943,579 บาท 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

          การส ารวจจ านวนและปริมาตรไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว พบว่า สภาพไม้ของกลางที่น าไปใช้

ประโยชน์ได้ (ลบ.ม.) นั้น มีสภาพเสื่อม ผุพัง เป็นจ านวนมาก สาเหตุ มาจากสถานที่เก็บรักษาไม้ของกลางไม่

เอื้ออ านวยต่อการเก็บไม้ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของไม้ให้เร็วยิ่งขึน้ 

 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

          เห็นควร สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เก็บรักษาไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ให้

เพยีงพอต่อจ านวนและปรมิาตรไม้ พร้อมทั้งมีความแข็งแรง ทนทาน ต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล 

 

หลักฐานอ้างองิ : 

1. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.42/7271 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง การด าเนินการขนย้าย

ไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว เพื่อใช้ในการกอ่สรา้งอาคารพพิิธภัณฑไ์ม้มีค่า (คร้ังที่ 3) 

2. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1438/2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง การด าเนินการขนย้ายไม้ของ

กลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว เพื่อใช้ในการกอ่สรา้งอาคารพพิิธภัณฑ์ไม้มีค่า (คร้ัง 3) 

3. รายงานผลการด าเนินการขนย้านไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร

พิพธิภัณฑ์ไม้มีค่า (คร้ังที่ 3) 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1.3  : ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครอืข่ายทรัพยากรปา่ไม้   

ค าอธบิาย :  

             เครอืข่ายทรัพยากรป่าไม้ หมายถงึ เครอืข่ายองค์กร รสทป. ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลในชุมชนหรอืหมู่บ้านที่ผา่นการ

ฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปา่ (รสทป.) แล้วรวมตัวเป็นเครอืข่ายโดยมีกิจกรรมร่วมกันด้วยจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนหรอืใกล้เคยีง 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เป้าหมายรวมท้ังป ี

ระดับ 3  

( จัดตั้งเครอืข่ายทรัพยากรป่าไม้  

ได้ครบถว้นตามเปา้หมายที่ก าหนด 

รอ้ยละ 90 ) 

ระดับ 5  

(เครอืข่ายมีความพึงพอใจในการเข้า

รับการฝึกอบรมมากกวา่หรอืเทา่กับ   

รอ้ยละ 80) 

ระดับ 5  

(เครอืข่ายมีความพึงพอใจในการเข้า

รับการฝึกอบรมมากกวา่หรอืเทา่กับ   

รอ้ยละ 80) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับความส าเร็จของการจดัตั้ง

เครอืข่ายทรัพยากรป่าไม ้

ระดับ 5  5 √  

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

          ผู้จัดโครงการจะก าหนดวิธีการฝึกอบรมโดยครอบคลุมเนือ้หาทางวิชาการและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช ้ 

ซึ่งประกอบด้วย ภาคบรรยายและภาคปฏิบตัิ ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ 

  ๑) กจิกรรมกลุ่มสมัพันธ ์

  ๒) การเตรยีมการจัดฝึกอบรมตามโครงสรา้งการฝึกอบรม  

            ๓) กระบวนการฝึกอบรม/ตัวอย่างการจัดฝึกอบรม 

  - หัวข้อหลักทางวิชาการ 

  - กจิกรรมเสรมิ 

                     - กจิกรรมการปฏิบัติประจ าวนั 

                     - พิธีการ/พธิีกรรม 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

      - เงินงบประมาณโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) 

      - กระบวนการในการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษ์ป่า (รสทป.) 

      - เครอืข่ายดา้นการป้องกันรักษาป่าครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ 

      - จ านวนเครือข่ายของ ราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า 157 เครือข่าย จ านวน 15,451 คน 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

          1. เจา้หน้าทีด่ าเนนิการยังขาดประสบการณใ์นการจัดการฝึกอบรม 

          2. งบประมาณส าหรบัเจา้หน้าทีใ่นการจัดการฝึกอบรมไม่เพียงพอ          

  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

          เพิ่มงบประมาณใหม้ากขึน้ 

 

หลักฐานอ้างองิ : 

          สรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม “ราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.)” ของส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้แตล่ะส านัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2 : การพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิาน (กิจกรรมลดกระดาษ) 

ค าอธบิาย :  

              ส่วนอ านวยการ ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผดิชอบด าเนินการจัดเก็บ

ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชีว้ัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กจิกรรมลดกระดาษ) 

ในรอบ 12 เดือน (ประจ าเดอืนตลุาคม 2560 – กันยายน 2561) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า การประเมิน รอบที่ 

2 ปรมิาณการสัง่ซื้อกระดาษของส านักปอ้งกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพิ่มขึน้ คดิเปน็รอ้ยละ 75 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เป้าหมายรวมท้ังป ี

ปรมิาณการสัง่ซื้อกระดาษของส านัก

ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ลดลงรอ้ยละ 5 

ปรมิาณการสัง่ซื้อกระดาษของส านัก

ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ลดลงรอ้ยละ 10 

ปรมิาณการสัง่ซื้อกระดาษของส านัก

ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ลดลงรอ้ยละ 10 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนาประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

- กจิกรรมการลดกระดาษ 

ปรมิาณการสัง่ซื้อ

กระดาษของส านัก

ป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟปา่ ลดลง

รอ้ยละ 10 

ปรมิาณการสั่งซื้อกระดาษ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561            

เพิ่มจากปริมาณการสัง่ซื้อ

กระดาษ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2560 คดิเป็นร้อยละ 75 

 

 √ 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

          ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีการประหยัดกระดาษ โดยการน าหลักการ 

3R (Reuse Reduce Recycle) มาใชอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

          - 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

          - 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

          - 

 

หลักฐานอ้างองิ : 

          ใบสั่งซื้อ/สัง่จ้าง ที่ ทส 1605.22/41 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1.1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (กิจกรรมป้องกันไฟปา่และควบคุมหมอกควัน) 

ค าอธบิาย :  

             ส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการ

ด าเนินงาน ตัวชีว้ัดที่ 5.1.1 : โครงการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน) ในรอบ 12 เดือน (ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า การประเมิน รอบที่ 2 ผ่าน 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

การด าเนนิงาน การ

เบิกจ่าย 

การด าเนนิงาน การ

เบิกจ่าย 

1.ด าเนินการเตรยีมความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า โดยการจ้าง

พนักงานค่าตอบแทนต าแหนง่พนักงาน

ดับไฟป่าประจ าศูนยส์่งเสรมิการควบคุม

ไฟป่าและหน่วยสง่เสรมิการควบคุมไฟป่า 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือดบัไฟป่าจัดประชุม

และฝึกอบรมให้มคีวามรู้ความเข้าใจใน

ด้านทฤษฎแีละวิชาการด้านไฟป่าควบคู่

ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุม

ไฟป่าพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงาน

และชุมชนตา่งๆในการควบคุมไฟป่า 

จ านวน 1 รุ่น 

2.ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ 

ตามโครงการรณรงค์ลดปริมาณเชือ้เพลิง 

กรมป่าไม ้การรณรงค์วันปลอดพิษจาก

ไฟป่า ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน จัด

ทาปา้ยประชาสมัพนัธ ์แจกเอกสารเผยแพร่ 

การจดันิทรรศการการใหค้วามรู้แก่นกัเรียน 

นักศกึษา และประชาชน จ านวน 4 ชอ่งทาง 
 

 

 

25.0000 - ประชุมและฝึกอบรม เครือข่ายป้องกันและควบคมุไฟป่า 

จานวน 150 เครือข่าย 

 

- ออกประกาศกรมปา่ไม ้1 ฉบับ 

 

- จ านวน hotspot/หมอกควนัลดลง (เทียบกับค่าเฉลี่ย 

3 ปีย้อนหลัง 2558-2560) 
 

30.6054 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

โครงการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภมูิอากาศ (กจิกรรมปอ้งกันไฟปา่

และควบคุมหมอกควัน) 

30.6054 29.4585 

(รอ้ยละ 96.26) 

√  

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

          ๑. การเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์และยานพาหนะ ได้แก่ พนักงานดับไฟป่า อุปกรณ์ดับไฟป่า 

รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการลาดตระเวน ฯลฯ 

          ๒. การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 

          ๓. การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดประชุมความร่วมมือร่วมกับอปท. ในพื้นที่ 9 

จังหวัดภาคเหนือ และด าเนินการประสานภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า  

          4. การจัดการเชื้อเพลิง โดยการท าแนวกันไฟ ระยะทาง ๙,๐๐๐ กิโลเมตร การชิงเผา และการด าเนิน

โครงการธนาคารก่ิงไม้ใบไม้ กรมป่าไม้ 

          5. การฝึกอบรมด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ได้แก่ 

              - หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) 

          6. การลาดตระเวน ได้แก่ ทางเทา้ ทางรถจักรยานยนต์ และทางรถยนต์ 

          7. การน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า 

          8. การจัดชุดเฉพาะกจิเคลื่อนที่เร็วควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย 

              - ชุดเฉพาะกจิฯ ของหน่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟป่า 

              - ชุดเฉพาะกจิฯ ของเครอืข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 

              - ชุดปฏิบัติการพเิศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) 

          9. การสนธิก าลัง ของเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ๙ 

จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถงึการจัดพิธีปล่อยก าลังพลในช่วงต้นฤดูเกิดไฟป่า 

          ๑0. การบังคับใชก้ฎหมายอยา่งเครง่ครัด 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. ควรมีการเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์และยานพาหนะ ได้แก่ พนักงานดับไฟป่า อุปกรณ์ดับไฟป่า 

รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการลาดตระเวน 

2. การฝึกอบรมด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมไฟป่าได้อย่างถูกต้อง 

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเข้าถงึพืน้ที่ได้ง่ายมากขึ้น 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

      งบประมาณที่สนับสนุนในการป้องกันและควบคุมไฟป่ายงัไม่เพียงพอ เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใช้ร่วมในการปฏิบัติงานด้วย ท าให้การปฏิบัติงานและการวิเคราะห์พื้นที่ไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทา่ที่ควร 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

- ควรจัดสรรงบประมาณในการปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ให้เพิ่มมากขึ้น 

 

หลักฐานอ้างองิ : 

    1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

     2. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1.2 และ 5.1.3 : โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยนื (กิจกรรมหลักเพิ่ม

ประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกัน

รักษาป่า) 

ค าอธบิาย :  

             ส่วนแผนงานและสารสนเทศ ส านักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 และ 5.1.3 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรม

หลักเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกัน

รักษาป่า) ในรอบ 12 เดือน (ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า การประเมิน 

รอบที ่2 ผ่าน 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

การด าเนินงาน การเบิกจ่าย การด าเนินงาน การเบิกจ่าย 

1. ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าผิดกฏหมายวา่

ด้วยการป่าไม้รวมไปถึงการลาดตระเวน

แบบบูรณาการงานทวงคืนผืนป่ากับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ประสานการปฏิบัตงิานและบูรณาการ

งานทวงคืนผืนป่าร่วมกันกับหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง 

3. การปฏิบัตกิารด้านการข่าว 

4. ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกัน

และปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย

ว่าด้วยการป่าไม้ 

5. ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมลูการ

ข่าวการสืบสวนด าเนินคดี และกระบวนการ

ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้กระท าผิด ติดตามสถานการณ์

เพื่อหยุดยัง้การท าลายป่า และบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

6. สนับสนุนงานป้องกันรักษาป่าในการ

ใช้ระบบปฏบิัติการค้นหาพืน้ทีบุ่กรุก (คา่เช่า 

ระบบปฏิบัติการและค่าโทรศัพท์) 

7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบรกิาร

สาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ความ

เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 

9.8730 พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติทีท่วงคืนได้ 

จ านวน 100,000 ไร่ 

พืน้ที่ป่าในความรับผดิชอบได้รับการ

ลาดตระเวน ตรวจตราป้องกันการบุกรุก

ท าลายป่า ร้อยละ 80 

49.9610 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

โครงการปกป้องผนืปา่ และรว่มพัฒนาปา่ไม้

ให้ยัง่ยืน (กจิกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพ

การป้องกันรักษาป่า) 

49.9610 58.3614 √  

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

 1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS 

2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการ โดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี ้(1) วงเงินงบประมาณสูงสดุ 

(2) โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ (3) โครงการมีความ

สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาลส าคัญ/นโยบายเร่งด่วน การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผน่ดินยกเว้นงบบุคลากร 

3.  ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

     - สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการ

เบกิจา่ยอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%)  

     - เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 

90-100%) และมีผลการเบกิจา่ยอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%)  และในกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต

โครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากวา่ 70%) และมีผลเบิกจา่ยอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถือว่าเป็นไป

ตามเป้าหมาย 

     - ต่ ากวา่เปา้หมาย : ผลการด าเนนิงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากวา่ 70%) และมีผลเบกิจา่ย

อยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากวา่ 70%)     

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- นโยบายเร่งรัดการใช้จา่ยงบประมารของภาครัฐ 

- แนวทางการด าเนินงานและเร่งรัดการใชจ้่ายงบประมาณภายใตม้าตรการเพิ่มประสิทธภิาพการใชจ้่าย

งบประมาณรายจ่าย ประจ าป ีพ.ศ. 2561        

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

         ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าไม่ได้เป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS จึงท าให้ไม่สามารถควบคุมการ

ปรับปรุงแผนการใชจ้่ายให้แล้วเสร็จตามความประสงค ์และต้องรอรับรายงานผลการติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ

จากส านักแผนงานและสารสนเทศ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

          ควรปรับปรุงระเบียบพัสดุให้มีความทนัสมัย ใหส้อดรับกับยุคสมัย สภาวะการณ ์สภาพเศรษฐกจิ และสงัคม 

ตลอดจนข้าราชการ เจา้หน้าที่ หน่วยงานราชการ รวมถงึเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย ์โปรง่ใสสามารถตรวจสอบได้ 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานผลการติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/ว 19781 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง รายงาน

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/7114 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง รายงานผลการ

เบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2561    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1.4 : โครงการปกป้องผืนปา่ และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธภิาพ

การป้องกันรักษาป่า กจิกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดปี่าไม้ ) 

ค าอธิบาย :  

             ส่วนแผนงานและสารสนเทศ ส านักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน

ผลการด าเนนิงาน ตัวชีว้ดัที่ 5.1.4 โครงการปกปอ้งผนืป่า และรว่มพฒันาปา่ไมใ้ห้ยัง่ยืน (กจิกรรมหลักเพิม่ประสิทธิภาพ 

การป้องกันรักษาป่า กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ) ในรอบ 12 เดือน (ประจ าเดือน 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า การประเมิน รอบที่ 2 ผ่าน 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

 

 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

การด าเนินงาน การเบิกจ่าย การด าเนินงาน การเบิกจ่าย 

1. งานประจ า 

2. งานตามนโยบาย  

3. งานอ านวยการ  

4. ประสานงานด าเนนิคดีปา่ไม้และ

ติดตามคดปี่าไม้   

5. ขนย้ายไมข้องกลางมาเก็บรักษาใน

สถานที่ปลอดภัยและเฝ้ารักษาไม้ของกลาง 

6. ด าเนินการรือ้ถอนท าลายพืชผลอาสิน

สิ่งกอ่สร้าง ตามมาตรา 25 แหง่พระราชบญัญัติ 

ป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507  

7. ตรวจพิสูจน์ไม้ของกลาง  

8. ตรวจประเมินความเสียหายทาง

สิ่งแวดล้อมในคดีบกุรุกพืน้ที่ป่า  

9. ติดตาม ตรวจสอบ แปลงที่ดินที่ได้

ตรวจยึดไว้เพื่อป้องกันการบุกรุกซ้ า  

10. สืบสวน ติดตาม ผลการด าเนินคดี              

11. ก่อสรา้งโรงเก็บไมม้ีค่า  

12. ตรวจ ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัตงิานและแผนการ

ใชจ้่ายเงินของหน่วยงานและติดตามการ

ก่อสรา้งโรงเก็บไม้มคี่าจงัหวัดล าปางและ

จังหวัดตาก โดยการลงพืน้ที ่

 

4.6040 จ านวนหน่วยที่ไดรั้บการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการไม้ของกลาง 

จ านวน 221 หน่วย 

12.9710 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

โครงการปกป้องผนืปา่ และรว่มพัฒนาปา่ไม้

ให้ยัง่ยืน (กจิกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพ

การป้องกันรักษาป่า) 

12.9710 17.5360 √  

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS 

2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการ โดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี ้(1) วงเงินงบประมาณสูงสดุ 

(2) โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ (3) โครงการมีความ

สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาลส าคัญ/นโยบายเร่งด่วน การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผน่ดินยกเว้นงบบุคลากร 

3.  ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

     - สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการ

เบกิจา่ยอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%)  

     - เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 

90-100%) และมีผลการเบกิจา่ยอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%)  และในกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต

โครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากวา่ 70%) และมีผลเบกิจา่ยอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถือว่าเป็นไป

ตามเป้าหมาย 

     - ต่ ากวา่เปา้หมาย : ผลการด าเนนิงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากวา่ 70%) และมีผลเบกิจา่ย

อยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากวา่ 70%)      

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- นโยบายเร่งรัดการใช้จา่ยงบประมารของภาครัฐ 

- แนวทางการด าเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2561       

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

         ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าไม่ได้เป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS จึงท าให้ไม่สามารถควบคุมการ

ปรับปรุงแผนการใชจ้่ายให้แล้วเสร็จตามความประสงค ์และต้องรอรับรายงานผลการติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ

จากส านักแผนงานและสารสนเทศ   

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

          ควรปรับปรุงระเบียบพัสดุให้มีความทนัสมัย ใหส้อดรับกับยุคสมัย สภาวะการณ ์สภาพเศรษฐกจิ และสงัคม 

ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย ์โปรง่ใสสามารถตรวจสอบได้ 

 

หลักฐานอ้างองิ : 

1. รายงานผลการติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/ว 19781 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง รายงาน

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/7114 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง รายงานผลการ

เบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2561    
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1.5  : โครงการปกปอ้งผืนป่า และรว่มพัฒนาป่าไม้ให้ยัง่ยนื (กจิกรรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า) 

ค าอธบิาย :   

          ส่วนส่งเสรมิการมีส่วนรว่มด้านป้องกันและปราบปราม ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 

5.1.5 โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า) ในรอบ 12 

เดือน (ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า การประเมิน รอบที่ 2 ผ่าน 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

การด าเนินงาน การเบกิจา่ย การด าเนินงาน การเบกิจา่ย 

1.โครงการฝึกอบรมราษฎร

อาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) 

จ านวน 13 รุน่ 

2.โครงการฝึกอบรมวิทยากร

ราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า

(รสทป.) จ านวน 1 รุน่ 
 

2.7937 

 

 

0.7161 

1.โครงการฝึกอบรมราษฎร

อาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) 

จ านวน 23 รุน่ 2,300 คน 

2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เจา้หน้าที่และราษฎรอาสาสมคัร

พิทักษ์ปา่ จ านวน 1 รุน่ 

2.1490 

 

 

0.7962 

 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

โครงการปกปอ้ง

ผืนป่า และรว่ม

พัฒนาป่าไม้ให้

ยั่งยนื (กจิกรรม

ราษฎรอาสาสมัคร

พิทักษ์ปา่) 

การด าเนินงาน การ

เบกิจา่ย 

การด าเนินงาน การ

เบกิจา่ย 

 

 

√ 

 

1.โครงการฝึกอบรม

ราษฎรอาสาสมัคร

พิทักษ์ปา่ (รสทป.) 

จ านวน 23 รุน่ 

2,300 คน 

2.โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเจา้หน้าที่

และราษฎร

อาสาสมัครพทิักษป์่า 

จ านวน 1 รุน่ 

4.9247 

 

 

 

 

0.7962 

 

 

 

1.โครงการฝึกอบรม

ราษฎรอาสาสมัคร

พิทักษ์ปา่ (รสทป.) 

จ านวน 23 รุน่ 

2,300 คน 

2.โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเจา้หน้าที่

และราษฎร

อาสาสมัครพทิักษป์่า 

จ านวน 1 รุน่ 

5.0362 

 

 

 

 

0.6179 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

1. โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) 

จัดโครงการจะก าหนดวธิีการฝึกอบรมโดยครอบคลุมเนือ้หาทางวิชาการและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช ้ 

ซึ่งประกอบด้วย ภาคบรรยายและภาคปฏิบตัิ ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ 

  1.1) กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ ์

  1.2) การเตรยีมการจัดฝึกอบรมตามโครงสรา้งการฝึกอบรม  

            1.3) กระบวนการฝกึอบรม/ตัวอย่างการจัดฝึกอบรม 

  - หัวข้อหลักทางวิชาการ 

  - กจิกรรมเสรมิ 

                     - กจิกรรมการปฏิบัติประจ าวนั 

                     - พิธีการ/พธิีกรรม 

2.โครงการสัมนาเชงิปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า 

            2.1 กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

            2.2 นโยบายการปอ้งกันรักษาป่าของกรมป่าไมก้ับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

            2.3 เทคนิคการข่าวและการจัดตัง้เครอืข่ายขา่วภาคประชาชน สนับสนุนการแกป้ัญหาความมัน่คง 

                  ของชาต ิ

            2.4 การน าเสนอผลงานเครอืข่าย : ถอดบทเรียนการด าเนนิงานของเครอืข่าย รสทป. 

            2.5 การพัฒนาเครอืข่ายอย่างมีประสิทธภิาพ 

            2.6 แนวทางการจดัท าโครงการและกจิกรรมของเครอืข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษป์่า (รสทป.) 

            2.7 แนวทางการพจิารณาการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนและบุคคลที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ 

                   ทรัพยากรป่าไม้ดีเดน่ตามโครงการธง “พิทักษ์ปา่ เพื่อรักษาชวีิต” 

            2.8 การด าเนนิงานของราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) กบัการมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์    

                  ทรัพยากรป่าไม้ 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) 

      - เงินงบประมาณโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) 

      - กระบวนการในการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปา่ (รสทป.) 

      - เครอืข่ายดา้นการป้องกันรักษาป่าครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ 

      - จ านวนเครือข่ายของ ราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า 157 เครือข่าย จ านวน 15,451 คน 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 
2. . โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเจ้าหนา้ที่และราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) 

      - เงินงบประมาณโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเจ้าหน้าที่และราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) 

      - สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) ที่ผา่นการฝึกอบรม โดยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1-13  

         และส านักจดัการทรัพยากรป่าไม ้สาขาทุกสาขา 

      - เจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบโครงการราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 

         1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้สาขาทุกสาขา 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

      - ขาดเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

      - ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

      - ปัญหาในดา้นการเดินทางไมส่ะดวก 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

     - เพิ่มงบประมาณโครงการให้มากขึ้น เพื่อให้การด าเนนิงานบรรลุผลได้ดีขึน้ 

     - เพิ่มจ านวนวิทยากรในการจัดการฝึกอบรม 

 

หลักฐานอ้างองิ : 

สรุปผลโครงการฝึกอบรมวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุปผลโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1.6 : โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนอื (กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟปา่

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตภิาคเหนือ) 

ค าอธิบาย :  

             ส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการ

ด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 5.1.6 : โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ (กิจกรรมป้องกันและควบคุม    

ไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภาคเหนือ) ในรอบ 12 เดือน (ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)         

ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า การประเมิน รอบที ่2 ผ่าน 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
การด าเนินงาน การเบิกจ่าย การด าเนินงาน การเบิกจ่าย 

1.สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการ

ป้องกันและควบคุมไฟป่า (อสฟป) จานวน 

374 เครือข่าย ดาเนินการจัดซือ้

อุปกรณ์และเคร่ืองมือดบัไฟป่าสนับสนุน

เครือข่ายฯ อบรมเครือข่าย อสฟป. 

ลาดตระเวนป้องกนัรักษาป่าและควบคุม

ไฟป่า และดาเนินการควบคุมไฟป่า โดยมี

หน่วยส่งเสรมิการควบคมุไฟป่าในพืน้ที่

เป็นพี่เลี้ยง ให้คาแนะนาในการปฏิบัตงิาน 

2.สนับสนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมคัร

พิทักษ์ป่า (รสทป.) จานวน 45 เครือข่าย 

ดาเนินการจัดประชุมและเสวนาสมาชิก

องค์กร รสทป. จัดกิจกรรมสมาชกิ 

รสทป. ตามวัตถุประสงค์ตา่งๆ เชน่ 

กิจกรรมปลูกป่า สรา้งฝาย บ าเพ็ญ

ประโยชน์ร่วมกับชุมชน จัดซือ้อุปกรณ์ดับ

ไฟป่า รวมทั้งจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินนีาถ (12 สิงหามหาราชินี) 

โดยมีหน่วยงานป้องกันรักษาป่าในพืน้ที่

เป็นพี่เลี้ยงและให้คาแนะน าในการ

ปฏิบัติงาน 

3.ตรวจติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเครือข่ายความร่วมมือใน

การป้องกันและควบคุมไฟป่า (อสฟป.) 

และเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 

(รสทป.) 

15.0000 การป้องกันและควบคุมไฟป่า จ านวน 

17 จังหวัดภาคเหนือ จานวนพืน้ที่ 

69,921,899 ไร่ และจ านวน hotspot/

หมอกควันของ 17 จังหวดัภาคเหนอื

ลดลง (เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลงั 

2558-2560) 

5.9500 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

โครงการบรหิารจัดการหมอกควันและ

ขยะภาคเหนือ (กจิกรรมป้องกันและ

ควบคุมไฟป่าในพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติ

ภาคเหนือ) 

5.9500 5.9500 √  

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

           สนับสนุนเงินอุดหนุนให้เครือข่ายฯ ให้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุม ไฟป่า 

ประกอบด้วย 

1. การจัดซือ้อุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า 

2. ท าการฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

3. เครือข่ายฯ ร่วมลาดตระเวนและสนธิก าลังในการควบคุมไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน

การดับไฟป่า 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

          การมเีครือข่ายฯ ท าให้สามารถประเมินและควบคุมไฟป่าได้ด ีเนื่องจากไฟป่าเกิดในพืน้ที่ของชุมชน 

และชุมชนสามารถที่จะเข้าท าการควบคุมไฟป่าไม่ให้ท าลายทรัพยากรป่าไม้ได้ดีกว่า 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

          ยังมีพื้นที่เสี่ยงตอ่การเกิดไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ อีกมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน                

แต่งบประมาณที่สนับสนุนการสร้างเครือข่ายฯ ในปีงบประมาณนี้มีจ านวนน้อย ท าให้ไม่สามารถครอบคลุม

หมูบ่้านที่เกิดไฟป่าเข้ามาร่วมกิจกรรมป้องกันไฟป่าร่วมกันได้ 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 37 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

          ควรจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนเครือข่ายฯ ให้เพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเป็น

ประจ าทุกปี 

 

หลักฐานอ้างองิ : 

1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


