
สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
(....) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  (../..) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ (คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 
40 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นฐาน 
(Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ของ
ประเทศ 

1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้า
ครอบครอง 

 

24,750 ไร ่ 25,000 ไร ่ 25,250 ไร่ 

 
 
 

23,215.63 ไร ่

 
 
 

ต่ ากว่า 50 คะแนน 

1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – ส่งด าเนินคดี 
 

99,000 ไร ่ 100,000 ไร ่ 101,000 ไร่ 87,077.95 ไร่ ต่ ากว่า 50 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ หรือ
การบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกัน
หลายหนว่ยงาน  
(Agenda Base)    

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้
เพื่อความยั่งยืน 
      (1) การวิเคราะห์บทบาทหนา้ที่และภารกิจของศูนย์
ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และ: ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏบิัติการพิทักษ์ป่า 
(ศปก.พป.)ที่จะไปสู่บทบาทนั้น (How-to) 
 

 
 

วิเคราะห์บทบาทภารกิจของ
ศูนย์ปฏิบัตกิารพิทักษป์่า 
(ศปก.พป.) ในปัจจบุัน 

(AS-IS) 
 

 
 

วิเคราะห์บทบาทภารกิจ
ของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์
ป่า (ศปก.พป.) ในอนาคต

ที่ควรจะเป็น (To-Be) 

 
 

ข้อเสนอแนวทางการ
พัฒนาศูนย์ปฏบิัติการ

พิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ที่จะ
ไปสู่บทบาทนั้น (How-To) 

 
 
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการพิทักษ์ปา่ (ศปก.พป.) 
ที่จะไปสู่บทบาทนั้น (How-To) 

 
 
 
 

100 คะแนน 

2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดต้ังเครือข่ายทรัพยากรป่าไม้   
 

ระดับ 3 
(จัดตั้งเครือข่ายทรัพยากร

ป่าไม้ ได้ครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 

90) 
 

ระดับ 4 
(เครือข่ายมีความ   พึง
พอใจในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 80) 

ระดับ 5 
(เครือข่ายมีความ   พึง
พอใจในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 100) 

ระดับ 5 
(เครือข่ายมีความพึงพอใจในการ
เข้ารับการฝึกอบรม มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 100) 

100 คะแนน 

2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดต้ังเครือข่ายความร่วมมือใน
การควบคุมไฟป่า 
 
 

ระดับ 3 
(มีบันทึกความเห็นชอบจาก 

อปท. และ สจ.) 
 

 

ระดับ 4 
(กรมปา่ไม้ออกประกาศ
รายชื่อหมู่บา้นเครือข่าย
ความร่วมมือในการ

ควบคุมไฟป่า) 

ระดับ 5 
(มีรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ) 

ระดับ 5 
(มีรายงานผลการปฏิบัติงานของ

เครือข่ายฯ) 

100 คะแนน 

/องค์ประกอบ... 

แบบฟอร์มที่ 1 



-2- 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ (คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 
40 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที ่3  
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด (Area Base) 
 

- ไม่มีตัวชีว้ัดในองค์ประกอบนี ้
 

- - - - - 

องค์ประกอบที ่4  
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ
ระบบงานฯ 
(Innovation Base) 
 

4.1 การด าเนินการตามแผนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ (คู่มือการ
ปฏิบัติการเชิงรุกของ ศปก.พป.) 

 (ด าเนินการจัดท า
รายละเอียดลงใน

แบบฟอร์มที่ 1 และ 2 
รายงานผู้บริหาร) 

 

 (ด าเนินการจัดท ารายงาน
แบบฟอร์มที่ 3 ,4 และ 5 

รายงานผู้บริหาร) 

 (การถา่ยทอดองค์ความรู้ 
คู่มือการปฏิบัตกิารเชิงรุก

ของ ศปก.พป.ให้
เจ้าหน้าที ่เพื่อใช้เป็น    
แนวทางการด าเนินงาน) 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ คู่มือการ
ปฏิบัติการเชิงรุกของ ศปก.พป.

ให้เจ้าหน้าที ่เพื่อใช้เปน็แนว
ทางการด าเนินงาน 

100 คะแนน 

องค์ประกอบที ่5  
ศักยภาพในการ
ด าเนินการของส่วน
ราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base) 
 

- ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้
 

- - - - - 

 


