
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
            1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 
ค าอธิบาย :  
          ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง (ไร่) ในรอบ 12 เดือน   
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ จ านวน 23,215.63 ไร่ 
ท าให้ผลการประเมินรอบที่ 12 เดือน คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

24,750 ไร ่
 

25,000 ไร ่ 25,250 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ทีท่วงคืนได้ – เข้า
ครอบครอง 

23,215.63 ไร่ ต่ ากว่า 50 คะแนน 

 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าท าหนังสือแจ้งให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 -13 และส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาทราบถึงกระบวนการด าเนินงานตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 ขั้นตอนที่ 3 การรื้อถอน 
และขั้นตอนที่ 4 การช าระเงิน โดยในการจัดท าตัวชี้วัดขั้นตอนที่จะใช้ในการรายงานได้ก าหนดให้นับที่ขั้นตอนที่ 2 ลงนาม
ประกาศตาม ม.25 แล้วรายงานผลตามแบบฟอร์มการรายงานผลที่ก าหนด 

2. ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการด าเนินการให้ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่าทราบทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 น. และทางอีเมล์ info.forest.protect@gmail.com  

3. ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนแผนงานและสารสนเทศ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ เพื่อน ามาสรุปข้อมูลเป็นรายจังหวัด และรายงานผลการด าเนินการให้อธิบดี
กรมป่าไม้ทราบทุกเดือน 

4. ส่วนแผนงานและสารสนเทศ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดท าสรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการลงในแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน รายงานให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
        2. กฎหมายว่าด้วยการปา่ไม้ ดังนี้ 

                     2.1 พ.ร.บ. ป่าไม ้พุทธศักราช 2484 
                     2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
                     2.3 พ.ร.บ. สวนปา่ พ.ศ.2535, ปรับปรุง 2558 
                     2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 
           3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพื้นที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 
และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  
          4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
          1. การบุกรุกพื้นที่ของนายทุน,นักการเมือง 
          2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 
          3. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร  
          4. พื้นที่ที่ถูกบุกรุกมีจ านวนมาก 
          5. งบประมาณในการด าเนินการรื้อถอน 
          6. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและ
รักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ใน
ข้อ 3.3 (2) ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ไม่ได้หมายความรวมถึงผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
สาขา ดังนั้นผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา จึงไม่มีอ านาจในการลงนามในค าสั่งให้ผู้กระท าผิดออกไปจากป่า
สงวนแห่งชาติ และรื้อถอนพืชผลอาสิน สิ่งปลูกสร้าง จึงท าให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องให้ผู้มีอ านาจบุคคลอื่นตาม
ประกาศกระทรวงฯ เป็นผู้ลงนามแทน ซึ่งขั้นตอนเสนอให้ผู้มีอ านาจผู้อื่นลงนามแทนต้องใช้ระยะเวลา เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าใน
การด าเนินการในพื้นที่/จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
          1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานดา้นปอ้งกันรักษาป่า 
          2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 
          3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
          4. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 
          5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 
          6. น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานและประสานงานได้ทันเวลา 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
          1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.34/21293 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ก าหนด
เป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
          2. หนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.34/804 ลงวันทื่ 7 มีนาคม 2562 
เร่ือง การก าหนดเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
          3. สรุปรายงานสถิติคดีป่าไม้ ประจ าเดือนกันยายน 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – ส่งด าเนินคดี 

ค าอธิบาย :  
    ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ

จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้-ส่งด าเนินคดี (ไร่) ในรอบ 12 เดือน   
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ จ านวน 87,077.95 ไร่ 
ท าให้ผลการประเมินรอบที่ 12 เดือน ได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน  
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

99,000 ไร ่
 

100,000 ไร ่
 

101,000 ไร ่
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ทีท่วงคืนได้ – เข้า
ครอบครอง 

87,077.95 ไร่ ต่ ากว่า 50 คะแนน 

 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก หากพบผู้กระท าผิด จับกุม ด าเนินคดี จัดท าบันทึกจับกุม หากไม่พบตัวผู้กระท า
ผิด จัดท าบันทึกตรวจยึดพื้นที่ ส่งพนักงานสอบสวนด าเนินคดี 

2. หน่วยป้องกันรักษาปา่ เจ้าของคดี จัดท าแบบรายงานผลการปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ตามแบบรายงานคดี ศปท.1 รายงานส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ต้นสงักัดและส านักป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟป่าตน้
สังกัด รายงานข้อมูลคดีให้กรมป่าไมท้ราบ 

3.ส านั กจั ดกา รทรัพยากรป่ า ไม้ ที่ ดู แลพื้ นที่ เ กิ ด เหตุ  บั นทึ กข้ อมู ลคดี ล งระบบติดตามการบุ ก รุ ก  
ท าลายป่าและควบคุมไฟป่า  

4. ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านปอ้งกัน ส่วนแผนงานและสารสนเทศ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ด าเนินการดึงข้อมูลคดีจากระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อน ามาสรุปข้อมูลเป็นรายจังหวัด และจัดท า
เป็นแผนที่แสดงสถิติคดีพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก รายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบทุกเดือน 

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
        2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 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. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพื้นที่ส านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไมท้ี่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไมส้าขาทุกสาขา  
          4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่   
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
          1. การบุกรุกพื้นที่ของนายทุน, นักการเมือง 
            2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า) 
          3. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
          1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า 
          2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 
          3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
          4. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 
          5. พัฒนาระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
          1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.34/21293 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ก าหนด
เป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
          2. สรุปรายงานสถิติคดีป่าไม้ ประจ าเดือนกันยายน 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
หน่วยงานกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจดัการป่าไม้เพ่ือความย่ังยืน 
            (1)  : การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค าอธิบาย :  
              ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ (1) : การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ
พิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2562) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่าส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 100 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

วิเคราะห์บทบาทภารกิจของศูนย์
ปฏิบัติการพิทักษป์่า (ศปก.พป.) ใน

ปัจจุบนั (AS-IS) 
 

วิเคราะห์บทบาทภารกิจของศูนย์
ปฏิบัติการพิทักษป์่า (ศปก.พป.) ใน

อนาคตที่ควรจะเปน็ (To-Be) 

ข้อเสนอแนวทางการพฒันาศูนย์
ปฏิบัติการพิทักษป์่า (ศปก.พป.) ที่จะ

ไปสูบ่ทบาทนั้น (How-To) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
การวิเคราะหบ์ทบาทหน้าที่และภารกิจ
ของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนวทางการพฒันาศูนย์
ปฏิบัติการพิทักษป์่า (ศปก.พป.) ที่จะ
ไปสูบ่ทบาทนั้น (How-To) 

100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ด าเนินการตามแผนการด าเนินการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และ

ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ดังนี้ 
1. ประชุมคณะท างานฯ วางแผนก าหนดทิศทางการวิเคราะห์ฯ 
2. มอบหมายคณะท างานฯ เพื่อท าการวิเคราะห์ฯ 
3. คณะท างานฯ ท าการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) 

3.1 ศึกษา บทบาทหน้าที่จากค าสั่ง คคป.และอนุ ศปป. รวมถึงค าสั่งอื่นที่เก่ียวข้อง 
3.2 ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายในและปัยจัยที่มีผลต่อการท างานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) 
3.3 สังเกตการท างานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
3.4 สอบถามข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 
3.5 ประมวลรวมการวิเคราะห์ จัดท ารายงานเสนอผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า  (ศปก.พป.) ให้ความ

เห็นชอบและพิจารณารายงาน 
ทั้งนี้ ส านักป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ จัดท าผลการด าเนินงานและรายงานผลการปฏิบตัิราชการลงในแบบฟอร์มการ
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน รายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปา่ไม้ 
        2. กฎหมายว่าด้วยการปา่ไม้ ดังนี้ 

                     2.1 พ.ร.บ. ป่าไม ้พุทธศักราช 2484 
                     2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
                     2.3 พ.ร.บ. สวนปา่ พ.ศ.2535, ปรับปรุง 2558 
                     2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 
           3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพื้นที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 
และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  
          4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
 

- ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1.หนังสือส านักป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ ที่ ทส 1605.43/1293 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามตัวชี้วัดการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.ประธานคณะท างานด าเนินงานตามตัวชี้วัดการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจฯ ที่ ทส 1605.43/พิเศษ ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานด าเนินงานตามตัวชี้วัดการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์
ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครัง้ที่ 1/2562 
3.ประธานคณะท างานด าเนินงานตามตัวชี้วัดการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจฯ ที่ ทส 1605.43/พิเศษ ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานด าเนินงานตามตัวชี้วัดการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์
ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562 
4.ได้จัดท าหนังสือที่ ทส.1605.43/1713 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่องรายงานการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจ
ของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) เสนอผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ 
ค าอธิบาย :  
             เครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง เครือข่ายองค์กร รสทป. ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลในชุมชนหรือหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรม
โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) แล้วรวมตัวเป็นเครือข่ายโดยมีกิจกรรมร่วมกันด้วยจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนหรือใกล้เคียง   
             ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่าย
ทรัพยากรป่าไม้ ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่าส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 100 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

ระดับ 3 
(จัดตั้งเครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ ได้ครบถ้วนตาม

เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 90) 
 

ระดับ 4 
(เครือข่ายมีความพึงพอใจในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80) 

ระดับ 5 
(เครือข่ายมีความพึงพอใจในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระดับความส าเร็จของการจัดตั้ง
เครือข่ายทรัพยากรป่าไม ้

ระดับ 5 
(เครือข่ายมีความพึงพอใจในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100) 

100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         ผู้จัดโครงการก าหนดวิธีการฝึกอบรมโดยครอบคลุมเนื้อหาทางวิชาการและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

1) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
2) การเตรียมการจัดฝึกอบรมตามโครงสร้างการฝึกอบรม 
3) กระบวนการฝึกอบรม/ตัวอย่างการฝึกอบรม 

- หัวข้อหลักทางวิชาการ 
- กิจกรรมเสริม 
- กิจกรรมการปฏิบัติประจ าวัน 
- พิธีการ/พิธีกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        1. เงินงบประมาณโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 
        2. กระบวนการในการฝกึอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 

         3. เครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าครอบคลุมพื้นทีท่ั่วประเทศ 
         4. จ านวนเครือข่ายของราษฎรอาสาสมัครพิทักษป์่า 181 เครือข่าย จ านวน 17,771 คน                      
  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แต่ละส านักที่ด าเนินการขาดประสบการณ์ในการจัดการฝึกอบรม 
2. งบประมาณส าหรับเจ้าหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมไม่เพียงพอ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
 

- ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
         สรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม “ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)” ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
แต่ละส านัก 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
ค าอธิบาย :  
              เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า หมายถึง เครือข่ายคน ชุมชน หรือหมู่บ้านที่มีหน้าที่หรือมีส่วนร่วมใน
การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมป่าไม้ โดยเครือข่ายประกอบด้วย 
คณะกรรมการเครือข่าย และสมาชิกเครือข่าย 
              ส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.3 : ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ในรอบ 
12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่าส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 100 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

ระดับ 3 
(มีบันทึกความเห็นชอบจาก อปท. และ สจ.) 

 

ระดับ 4 
(กรมป่าไม้ออกประกาศรายชื่อหมูบ่้านเครือข่าย

ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า) 

ระดับ 5 
(มีรายงานผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่าย
ความร่วมมือในการควบคุมไฟปา่ 

ระดับ 5 
(มีรายงานผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ) 

100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         กิจกรรมการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า มีดังนี้ 

1. การจัดท าข้อมูลและองค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ ที่ตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ขอบเขต
พื้นที่ ข้อมูลลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงาน ข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายและสภาพปัญหาไฟป่า 

2. การบริหารจัดการเครือข่าย ได้แก่ การจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี การจัดประชุมสมาชิกเครือข่าย 
การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดท าแผนโครงการในปีต่อไป การจดทะเบียนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
และการน าเสนอแผนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่า ได้แก่ การจัดหาอาสาสมัครควบคุมไฟป่า การจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครควบคุมไฟป่า การจัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือดับไฟป่า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า 
การรณรงค์ให้หมู่บ้านเครือข่ายเป็นหมู่บ้านปลอดการเผา การลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า การจัดการเชื้อเพลิง และการ
ควบคุมการเผาในพื้นที่โล่ง 

4. การปฏิบัติงานดับไฟป่า ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่า การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การปฏิบัติงานดับไฟป่า และการประเมินความเสียหายจากไฟป่า 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณ 
2. อุปกรณ์ดับไฟ  
3. การฝึกอบรม 
  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. งบประมาณในการด าเนินโครงการและจัดหาอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
2. ขาดความต่อเนื่องของงบประมาณ 
3. ชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่ามีจ านวนมากท าให้การด าเนินงานเครือข่ายฯ ยังไม่ทั่วถึง 
4. ขาดอุปกรณ์และยานพาหนะในการปฏิบัติงาน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
 

- ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

2. คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่าย 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การด าเนินการตามแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (คู่มือการปฏิบัติการเชิงรุกของ ศปก.พป.) 
ค าอธิบาย :  
              การด าเนินการแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินการตามแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส านัก
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้ก าหนดแผนไว้ โดยแผนงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับรายละเอียดการด าเนินการ
จัดการความรู้ของกรมป่าไม้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ก าหนดให้จัดท าคู่มือการปฏิบัติการเชิงรุกของ ศปก.พป. เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการระบบงาน และการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
              ส่วนกิจการพิเศษ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การด าเนินการตามแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (คู่มือการปฏิบัติการเชิงรุกของ      
ศปก.พป.) ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่าส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
100 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

 (ด าเนินการจัดท ารายละเอียดลงใน
แบบฟอร์มที่ 1 และ 2 รายงาน

ผู้บริหาร) 
 

 (ด าเนินการจัดท ารายงานแบบฟอร์ม
ที่ 3 ,4 และ 5 รายงานผูบ้ริหาร) 

 (การถ่ายทอดองค์ความรู้ คู่มือการ
ปฏิบัติการเชิงรุกของ ศปก.พป.ให้
เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ด าเนนิงาน) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
การด าเนินการตามแผนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (คู่มือการปฏิบัติการเชิงรกุของ 
ศปก.พป.) 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ คู่มือการ
ปฏิบัติการเชิงรุกของ ศปก.พป.ให้
เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ด าเนนิงาน 

100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         การทบทวนและประเมินผลการท างานในการติดตาม ตรวจสอบและปราบปรามการกระท าผิดว่าด้วยการป่าไม้ โดย
บูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอื่นๆ 
เพื่อให้บังคับใช้ก าหมายได้อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ และน าเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้สามารถ
ติดตามและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและฉับไวทันสถานการณป์ัจจุบนั 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

การเข้าถึงข้อมูลและติดตามตรวจสอบในพื้นที่จริง และพบมีนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาเก่ียวข้องในพื้นที่ที่พบ
การบุกรุก 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
 

- ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.33/1192 ลงวันที่ 11 เมษายน 
2562 เรื่องรายงานผลการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งรายงานแบบฟอร์มที่ 1 
และแบบฟอร์มที่ 2 ให้ส านักบริหารกลาง 

2. หนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.33/2458 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
2562 เร่ืองรายงานผลการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งรายงานแบบฟอร์มที่ 3-
5 และคู่มือปฏิบัติการเชิงรุกของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ให้ส านักบริหารกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


