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สารบัญ 
 หน้า 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนพื้นที่ป่าไมท้ี่ได้รบัการป้องกันการบุกรกุท าลาย-เข้าครอบครอง (ไร)่ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนพื้นที่ป่าไมท้ี่ได้รบัการป้องกันการบุกรกุท าลาย-ส่งด าเนินคดี (ไร)่ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการด าเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านักป้องกันรักษาป่า   

              และควบคุมไฟป่าตรวจสอบ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการด าเนินงานคัดกรองจุดเป้าหมายในระบบพิทักษไ์พร 

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดบัความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายทรัพยากรป่าไม ้

ตัวชี้วัดที่ 7 การเบกิจ่ายงบประมาณ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง 
ค าอธิบาย :  
          ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ
จัดเกบ็ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย-เข้าครอบครอง (ไร่) 
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน
การบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง ของกรมป่าไม้ (ปม.) ด าเนินการได้ 16,363.86 ไร ่เมื่อรวม 3 กรม ได้จ านวน 27,240.50 ไร่ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

หน่วยงาน 
  

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3 กรม (ปม. อส. ทช.) 17,000 ไร่ 
 

24,000 ไร่ 
(ปม. 15,000 ไร่, อส. 4,000 ไร ่

และ ทช. 5,000 ไร)่ 

27,500 ไร่ 
 

เฉพาะ ปม. 7,748.22 ไร ่
(ผลงาน ปี 2559) 

 

15,000ไร่ 
(เป้าหมายปี 63) 

 

18,625.89 ไร ่
(เป้าหมาย ปี 63 – ผลงานปี 2559) +เป้าหมายปี 63  

                        2 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ทีท่วงคืนได้ – เข้า
ครอบครอง 

27,240.50 ไร่ 
(ปม. 16,363.86 ไร,่ อส. 5,842.36 ไร่   

และ ทช. 5,034.28 ไร่) 
 

19.63 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าท าหนงัสือแจ้งให้ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาทราบถึงกระบวนการด 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 าตัวช้ีวัด ขั้นตอนท่ีจะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานตัวช้ีวัด คือ ขั้นตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม 
ม.25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมายพื้นที่เป็นขั้นตอนการด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เป็นผู้ด าเนินการ 
ภายใต้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ รายงานส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเพื่อรวบรวมสรุป และติดตามการปฏิบัติงาน 

2. ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการด าเนินการให้ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่าตามแบบรายงานฉบับใหม่ (แบบ สปฟ. 01) ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ info.forest.protect@gmail.com 
และส่งรายงานประจ าเดือนให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และให้รายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทาง
การแก้ไข เพื่อพิจารณาให้การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ต่อไป 

3. ฝ่ายแผนงานด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ เพื่อน ามาสรุปข้อมูลเป็นรายจังหวัด และรายงานผลการด าเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้
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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

ทราบทุกเดือน 
4. ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดท าสรุปผลการด าเนินงานและ

รายงานผลการปฏิบัติราชการลงในแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน รายงานให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        1. หน่วยงานระดบัพืน้ทีม่ีการบูรณาการด้านการปฏบิัติงานร่วมกัน 
        2. ด้านกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

                     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 
                     2.5 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
           3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพื้นที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 
และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  
          4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่  
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. เวลาออกปฏิบัติงาน ส่วนมากราษฎรในพื้นที่ ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และบางกรณีมี

การร่วมตัวกันเป็นม็อบมวลชนเพื่อขัดขวางการท างานของเจ้าหน้าที่  
2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ เช่น กรณีข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษา เจ้าหน้าที่

ป่าไม้มีภารกิจหลายภารกิจที่จะต้องด าเนินการ และมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนตามนโยบาย คทช. ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 พ.ย.2561 เป็นต้น 
3. ข้อจ ากัดด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงและสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร เช่นกรณีปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่

แม่ฮ่องสอนซึ่งทางคดเคี้ยว สูงชัน หรือแนวเขตพื้นที่ชายแดน 
4. พื้นที่บางส่วน กรมป่าไม้ได้จัดสรรให้ท ากินโครงการ คทช. บางส่วนได้แจ้งครอบครองตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 

บางส่วนเป็นพื้นที่ สปก.บางส่วนได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าชุมชน   
5. ข้อจ ากัดด้านนโยบายที่เป็นข้อขัดแย้งกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ ในกรณีนโยบายรัฐบาล

เกี่ยวกับกรอบมาตรการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ป่าไม้ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 2561 เป็นต้น 
6. ขาดแคลนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
7. ขั้นตอนในการด าเนินคดีไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด ติดขัดในขั้นตอนกระบวนการด้านระเบียบและข้อกฎหมาย

ของแต่ละหน่วยงาน 
8. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและ

รักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ในข้อ 3.3 (2) 
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ไม่ได้หมายความรวมถึงผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขา ดังนั้น
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา จึงไม่มีอ านาจในการลงนามในค าสั่งให้ผู้กระท าผิดออกไปจากป่าสงวน
แห่งชาติ และรื้อถอนพืชผลอาสิน สิ่งปลูกสร้าง จึงท าให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องให้ผู้มีอ านาจบุคคลอื่นตามประกาศ
กระทรวงฯ เป็นผู้ลงนามแทน ซึ่งขั้นตอนเสนอให้ผู้มีอ านาจผู้อื่นลงนามแทนต้องใช้ระยะเวลา เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการ



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

ด าเนินการในพื้นที่/จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 
9. เนื่องจากแปลงปลูกยางพาราของราษฎรในพืน้ที ่ที่ได้รับการอนุญาตให้ท ากินในปา่สงวนแห่งชาติตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 

2541 ไม่มีความชัดเจน จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบพื้นที่ และความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าด้วยการละเมิด 
10. แนวทางการด าเนินคดี (เดิม) ก่อนยกเลิกค าสั่ง คสช. พื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

ระหว่างปี 2545-2557 ซึ่งจ าเป็นต้องตรวจสอบว่าเป็นการกระท าผิดของกลุ่มนายทุนจะด าเนินการได้ แต่ต้องไม่ส่งผล
กระทบผู้ยากไร้ 

11. การน าเทคโนโลยีด้านภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นข้อมูลด าเนินการในพื้นที่เพียงการสนับสนุน
ข้อมูลเท่านั้น ในพื้นที่จริงข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่บุกรุกที่ด าเนินคดีไปแล้ว จะพบพื้นที่บุกรุกใหม่ที่ต้องด าเนินคดีเพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้น 

12. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
13. ผู้รายงานตัวชี้วัดมาตรา 25 ของส านักพื้นที่มีภารกิจงานหลายหน้าที่ ท าให้การพิจารณา คัดกรองข้อมูลและ

การรายงานผลเกิดความล่าช้า 
14. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือ/ระบบที่พัฒนาใหม่ๆที่น ามาช่วยในการ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า  
15. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณหน่วยงานส่วนกลางอยู่ในระหว่างการส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายด าเนินการเพื่อ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นงบด าเนินการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
หรือพืชผลอาสินฯ ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 

1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเจ้าหนา้ที่ผูป้ฏิบัติงานดา้นป้องกันรักษาป่า 
         2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 
         3. รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
         4. บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินงานตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507           
         5. ก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
         6. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 
         7. ปรับแก้ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2561 
         8. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าเพิ่มเติม 
         9. วิเคราะหพ์ื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏกับพื้นที่ 
         10. ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศเกี่ยวกับร่องรอยการท าประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎร และตรวจสอบอายุของ   
ต้นยางพาราว่าได้ด าเนินการปลูกในช่วงปีใดเพื่อน าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.43/19173 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง การก าหนด 
เป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
(ก าหนดเป้าหมาย 25,000 ไร่) 

2. ส าเนาค าสั่งส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 12/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

และตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – ส่งด าเนินคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. หนังสือประธานคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย 

ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.31/197 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท า
ตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลายฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 1/2563 

4. หนังสือคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.43/70 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย– เข้าครอบครอง และตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – ส่งด าเนินคดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 1/2563 

5. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.43/5325 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการด าเนินการ
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

6. หนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่ ทส 1605.31/915 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง แก้ไข
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าล ายฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

7. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.31/6692 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อ
หารือแนวทางการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผ่านระบบ VDO Conference        

8. หนังสือกรมป่าไม้ที่ ทส 1605.32/8411 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง ปรับลดเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันรักษาป่า และเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับลดเป้าจาก 25,000 ไร่ เป็น 15,000 ไร่) 

9. หนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่ ทส 1605.31/1674 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่ง 
ผลรายงานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ VDO Conference        

10. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.32/12073 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง เร่งรัดการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบตัิงานด้านป้องกันรักษาป่า และการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25        
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

11. หนังสือคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดฯ ที่ ทส 1605.43/พิเศษ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  

12. ตัวอย่าง : การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้ส่วนกลางทราบข้อมูล 

13. สรุปรายงานสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าและ    
ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – ส่งด าเนินคดี 
ค าอธิบาย :  
          ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย-ส่งด าเนินคดี (ไร่) 
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน
การบุกรุกท าลาย – ส่งด าเนินคดี จ านวน 48,501.37 ไร่  
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

80,000 ไร่ 90,000 ไร่ 100,000 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ทีท่วงคืนได้ – ส่ง
ด าเนินคด ี

48,501.37 ไร่ 0 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าท าหนังสือแจ้งให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 -13 และส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาทราบเรื่องการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และส่งแบบรายงานผลเป้าหมายรายจังหวัด รายเดือน และการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ด าเนินการและรายงานผล 

2. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  ด าเนินการตาม
กระบวนการด้านการปราบปราม ดังนี้ 

2.1 ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก หากพบผู้กระท าผิด จับกุม ด าเนินคดี จัดท าบันทึกจับกุม หากไม่พบตัว
ผู้กระท าผิด จัดท าบันทึกตรวจยึดพื้นที่ ส่งพนักงานสอบสวนด าเนินคดี 

2.2 หน่วยป้องกันรักษาป่า เจ้ าของคดี  จัดท าแบบรายงานผลการปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแบบรายงานคดี ศปท.1 รายงานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้นสังกัดและส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่าต้นสังกัด รายงานข้อมูลคดีให้กรมป่าไม้ทราบ 

2.3 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ดูแลพื้นที่เกิดเหตุ บันทึกข้อมูลคดีลงระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าและ
ควบคุมไฟป่า และรายงานข้อมูลพร้อมส่งแบบรายงานผลเป้าหมายรายจังหวัด รายเดือน ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่าให้กรมป่าไม้ทราบ  



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

3. ฝ่ายแผนงานด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ด าเนินการดึงข้อมูลจากระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่า รวมทั้งรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจาก
แบบรายงานผลเป้าหมายรายจังหวัด รายเดือน และการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ส่งมา 
เพื่อน ามาสรุปข้อมูลเปน็รายจังหวัด และจัดท าเป็นแผนที่แสดงสถิติคดีพื้นที่ปา่ที่ถูกบุกรุก รายงานให้อธิบดีกรมปา่ไม้ทราบทุกเดือน 

4. ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดท าสรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผลการปฏิบัติราชการลงในแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน รายงานให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2. งบประมาณกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 
3. งบประมาณกิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม ้
4. งบประมาณกิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ 
5. กฎหมายว่าด้วยการปา่ไม้ ดงันี้ 

                     5.1 พ.ร.บ. ป่าไม ้พุทธศักราช 2484 
                     5.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
                     5.3 พ.ร.บ. สวนปา่ พ.ศ.2535, ปรับปรุง 2558 
                     5.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

6. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพื้นที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-
13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไมส้าขาทุกสาขา  

7. ระบบพิทักษไ์พร 
8. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพื้นที่  

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. แนวทางการด าเนินคดี (เดิม) ก่อนยกเลิกค าสั่ง คสช. พื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกระหว่าง
ปี 2545-2557 ซึ่งจ าเป็นต้องตรวจสอบว่าเป็นการกระท าผิดของกลุ่มนายทุนจะด าเนินการได้ แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบผู้ยากไร้  

2. การปฏิบัติงานที่มีข้อขัดแย้งกับนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ อาทิเช่น 
2.1 มติ ครม 26 พ.ย. 2561 มาตรการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ป่าไม้ (คทช.) 
2.2 มติ ครม.30 มิ.ย. 2541 ราษฎรในพื้นที่ได้รับการอนุญาตให้ท ากินในป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.) 
2.3 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ส่งมอบให้ สปก.4-01 ไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินตามกฎหมาย 

3. ข้อจ ากัดด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงและสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร เช่นกรณีปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
แม่ฮ่องสอนซึ่งทางคดเคี้ยว สูงชัน หรือแนวเขตพื้นที่ชายแดน 

4. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
5. การน าเทคโนโลยีด้านภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นข้อมูลด าเนินการในพื้นที่เพียงการสนับสนุน

ข้อมูลเท่านั้น ในพื้นที่จริงข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่บุกรุกที่ด าเนินคดีไปแล้ว จะพบพื้นที่บุกรุกใหม่ที่ต้องด าเนิ นคดีเพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้น 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

6. ปัญหาการตรวจสอบผู้กระท าผิดว่าเป็นกลุ่มนายทุน หรือผู้ยากไร้ ซึ่งมีขั้นตอน และต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
7. การที่หน่วยงานมีเทคโนโลยี (ระบบพิทักษ์ไพร) ที่ช่วยสนับสนุนในการคัดกรอง ตรวจสอบ แจ้งจุดต้องสงสัยใน

การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ หยุดยั้งการกระท าผิดได้รวดเร็ว มีผลท าให้การกระท าผิดโดย
การบุกรุกขยายพื้นที่ หรือบุกรุกพื้นที่ป่าแปลงใหญ่มีน้อยลง   

8. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
         1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า 
         2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 
         3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
         4. ก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
         5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 
         6. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าเพิ่มเติม 
         9. ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศเกี่ยวกับร่องรอยการท าประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎร และตรวจสอบอายุของต้น
ยางพาราว่าได้ด าเนินการปลูกในช่วงปีใดเพื่อน าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัดต่อไป 
    *** 10. เห็นควรปรับบริบทการวัดประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ของงานจากกิจกรรมอื่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น 
งานลาดตระเวน การป้องกันรักษาพื้นที่ป่า เป็นต้น ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่งานปราบปราม 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.34/24043 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การก าหนด
เป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก าหนดเป้าหมาย 108,000 ไร่) 

2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.43/366 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผล
เป้าหมายรายจังหวัด รายเดือน และผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. ส าเนาค าสั่งส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 12/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง 
และตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – ส่งด าเนินคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. หนังสือประธานคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.31/197 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท า
ตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลายฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 1/2563 

5. หนังสือคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.43/70 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2563 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าตวัชี้วัด จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุก
รุกท าลาย – เข้าครอบครอง และตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – ส่งด าเนินคดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 1/2563 

6. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.43/5325 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการด าเนินการ
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

7. หนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่ ทส 1605.31/915 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง แก้ไข



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลายฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.31/6692 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อ
หารือแนวทางการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผ่านระบบ VDO Conference        

9. หนังสือกรมป่าไม้ที่ ทส 1605.32/8411 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง ปรับลดเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันรักษาป่า และเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับลดเป้าจาก 108,000 ไร่ เป็น 100,000 ไร่) 

10. หนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่ ทส 1605.31/1674 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่ง 
ผลรายงานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ VDO Conference        

11. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.32/12073 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง เร่งรัดการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบตัิงานด้านป้องกันรักษาป่า และการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25        
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

12. หนังสือคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดฯ ที่ ทส 1605.43/พิเศษ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  

13. ตัวอย่าง : การส่งแบบรายงานผลเป้าหมายรายจังหวัด รายเดือน และการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้ส่วนกลางทราบข้อมูล 

14. สรุปรายงานสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าและ    
ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการด าเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟ
ป่าตรวจสอบ  
ค าอธิบาย :  
          ส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการด าเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านัก
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตรวจสอบ ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งผลการ
ด าเนินงานพบว่า การด าเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตรวจสอบ
ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 264 เร่ือง ด าเนินการเข้าตรวจสอบแล้วจ านวน 258 เรื่อง ท าให้ผลการ
ด าเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 97.73 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 13.68 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 50  
(จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดของ ปี 63  

ที่ตรวจสอบร้อยละ 50) 
 

ร้อยละ 75 
(จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดของ ปี 63  

ที่ตรวจสอบร้อยละ 75)  

ร้อยละ 100 
(จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดของ ปี 63 

ที่ตรวจสอบร้อยละ 100) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ร้อยละของการด าเนินงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านัก
ป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟป่า
ตรวจสอบ 

ร้อยละ 97.73 
มีเรื่องร้องเรียน 264 เรื่อง 

ด าเนินการเข้าตรวจสอบแล้วจ านวน 258 เรื่อง 
ประกอบด้วย 
• หนังสือร้องเรียน 
  เรื่องเข้า 118 เรื่อง 
  ด าเนินการสั่งการหรือแจ้งตรวจสอบแล้ว  112 เรื่อง 
• ระบบร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ 
  เรื่องเข้า 31 เรื่อง 
  ด าเนินการสั่งการหรือแจ้งตรวจสอบแล้ว 31 เรื่อง 
• ระบบร้องเรียน E-Petition 
  เรื่องเข้า 115 เรื่อง 
  ด าเนินการสั่งการหรือแจ้งตรวจสอบแลว้ 115 เรื่อง 

 

13.68 คะแนน 
(97.73 x 14/100 = 13.68) 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
         ด าเนินการรวบรวมสถิติเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง และติดตามเรื่องร้องเรียนค้างปีจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบันทึกความก้าวหน้าให้เป็นปัจจุบัน  
      
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
         หนังสือกรมป่าไม้ ดว่นทีสุ่ด ที่ ทส 1605.33/25098 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วน
ป้องกันและกิจการพิเศษ ฝา่ยปอ้งกันและปราบปรามมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนและปญัหาการกระท าผิด
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้ในพืน้ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการปา่ไม้ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
         ยังขาดการจัดการการติดตามด้านฐานข้อมูลสถิติจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นระบบเพื่อติดตามได้ 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
         - 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
         แบบสรุปสถิติเรื่องร้องเรียน ส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการด าเนินงานคัดกรองจุดเป้าหมายในระบบพิทักษไ์พร 
ค าอธิบาย :  
          ส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาปา่ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการด าเนินงานคัดกรองจุดเป้าหมายในระบบพิทักษ์ไพร ในรอบ 
12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า การคัดกรองจุดเป้าหมายในระบบพิทักษ์ไพร 
ด าเนินการได้ ร้อยละ 100 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 14 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละการด าเนินงานคัดกรอง
จุดเปา้หมายในระบบพิทักษไ์พรได้ 50 % 

ร้อยละการด าเนินงานคัดกรอง
จุดเป้าหมายในระบบพิทักษ์ไพรได้75 % 

ร้อยละการด าเนินงานคัดกรอง
จุดเป้าหมายในระบบพิทักษ์ไพรได้  

100 % 
 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ร้อยละการด าเนินงานคัดกรอง
จุดเป้าหมายในระบบพิทักษ์ไพร 

ร้อยละการด าเนินงานคัดกรอง
จุดเป้าหมายในระบบพิทักษ์ไพรได้  

100 % 

14 คะแนน 
(100x14/100 = 14) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   
ขั้นตอนด าเนนิงานคัดกรองจุดตอ้งสงสัยในการบุกรุก  
         1. ดาวเทียมท าการถ่ายภาพพื้นทีป่่าในประเทศไทย จากนั้นเชื่อมโยงภาพถ่ายดาวเทียม แบบ real-time 
rendering ด้วยการใช้โปรแกรมตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของภาพใน 2 ช่วงเวลา เพื่อค้นหาจุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา่ที่
ต้องสงสัยวา่เป็นพืน้ทีบุ่กรุกใหม่ และ/หรือจุดที่ประชาชนแจ้งในระบบพิทักษ์ไพรเมื่อพบเห็นการกระท าผิดบุกรุกป่า  
         2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพโดยกรมปา่ไม้ด าเนินการคัดกรองจุดเป้าหมายด้วยชัน้ข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพถ่ายทาง
อากาศ 5 ชั้นป ีพื้นที ่ส.ป.ก. พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณา คัดกรองจุดเข้าระบบเพื่อเป็นจุดเข้าใหม่
ในระบบพทิักษ์ไพร  
         3. หน่วยป้องกันรักษาปา่กดรับทราบจุดเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปา่ในระบบ เพื่อเข้าด าเนินการตรวจสอบในพืน้ที่
รับผิดชอบโดยเร็ว  
         4. รายงานผลการตรวจสอบในพื้นที่พร้อมเอกสารและภาพประกอบในระบบพทิักษ์ไพร  

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

 
      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
         1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมป่าไม้ และในพื้นที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 
และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 
         2. ยานพาหนะ 
         3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
         1. การบุกรุกพื้นที่ของนายทุน,นักการเมือง 
         2. ขาดยานพาหนะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
         1. เร่งรัดด าเนินการตรวจสอบจุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในแอปพิเคชันพิทักษ์ไพร 
         2. ติดตามขยายผลตรวจสอบแปลงข้างเคียงหากพบครอบครองพื้นที่โดยมิชอบ 
 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
         1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.8/20815 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทาง การตรวจสอบ
จุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในแอปพลิเคชันพิทักษ์ไพร 
           2. ตัวอย่างหนังสือรายงานจากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา : หนังสือส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ด่วนที่สุด ที่ ทส 1614.2/4616 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานระบบปฏิบัติการค้นหา
พื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร)  รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบฟอร์มที่ 2 
         3. หนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ทส 1605.42/3221 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง สรุป
รายงานระบบพิทักษ์ไพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
ค าอธิบาย :  
          ส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ในรอบ 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า ด าเนินการครบทุกขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 5 คือ มี
รายงานผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ ท าให้ผลการด าเนินงานอยู่ที่ ระดับ 5 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 15 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับ 3 (ขั้นตอนที่1-3) 
(มีบันทึกความเห็นชอบจาก อปท. และ สจป.) 

 
 

ระดบั 4 (ขั้นตอนที1่-4) 
(กรมป่าไม้ออกประกาศรายชื่อหมูบ่้าน

เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า) 

ระดับ 5 (ข้ันตอนท่ี1-5) 
(มีรายงานผลการปฏิบตัิงานของ

เครือข่ายฯ) 

 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่าย
ความร่วมมือในการควบคุมไฟปา่ 

ระดับ 5 (ข้ันตอนท่ี1-5) 
(มีรายงานผลการปฏิบตัิงานของเครือข่ายฯ) 
ประกอบดว้ย 
1. มีคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่าย 
2. ประกาศกรมปา่ไม้ เร่ือง รายชือ่หมู่บา้น
เครือข่ายความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. มีรายงานผลการปฏิบัติงานของเครือขา่ยฯ 
 

15 คะแนน 
(100X15/100 = 11.25) 

 
 
 

 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
         กิจกรรมการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า มีดังนี้ 

   ๑. การจัดท าข้อมูลและองค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ ที่ตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า  ขอบเขตพื้นที่ 
ข้อมูลลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงาน ข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายและสภาพปัญหาไฟป่า 

   ๒. การบริหารจัดการเครือข่าย ได้แก่ การจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี การจัดประชุมสมาชิกเครือข่าย การ
จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดท าแผนโครงการในปีต่อไป การจดทะเบียนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
และการน าเสนอแผนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

   ๓. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่า ได้แก่ การจัดหาอาสาสมัครควบคุมไฟป่า การจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ควบคุมไฟป่า การจัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือดับไฟป่า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า การรณรงค์
ให้หมู่บ้านเครือข่ายเป็นหมู่บ้านปลอดการเผา การลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า การจัดการเชื้อเพลิง และการควบคุมการเผาใน
พื้นที่โล่ง 

   ๔. การปฏิบัติงานดับไฟป่า ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่า การประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ปฏิบัติงานดับไฟป่า และการประเมินความเสียหายจากไฟป่า 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณ 
2. อุปกรณ์ดับไฟ 
3. การฝึกอบรม 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

1. งบประมาณในการด าเนินโครงการและจัดหาอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
2. ขาดความต่อเนื่องของงบประมาณ 
3. ชุมชนที่อยู่รอบพื้นทีป่่ามีเปน็จ านวนมากท าให้การด าเนนิงานเครือข่ายฯยังไม่ทั่วถึง 
4. ขาดอุปกรณ์และยานพาหนะในการปฏิบัติงาน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
         - 
 
 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่าย 
3. รายงานผลการปฏิบัตงิานของเครือข่ายฯ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายทรัพยากรป่าไม ้
ค าอธิบาย :  
          ส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูและรายงานผลการด าเนนิงาน ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ ในรอบ 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า เครือข่ายมีความพงึพอใจในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 100 และคะแนนทีไ่ด้ เทา่กับ 15 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับ 3 (ขั้นตอนที่1-3) 
(จัดตั้งเครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ได้ครบถ้วน
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100) 

ระดับ 4 (ขั้นตอนที่1-4) 
(เครือข่ายมคีวามพึงพอใจในการเขา้รับการ 
ฝึกอบรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80) 

ระดับ 5 (ขั้นตอนที่1-5) 
(เครือข่ายมีความพึงพอใจในการเข้ารบัการ 
ฝึกอบรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100) 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระดับความส าเร็จของการจัดตั้ง
เครือข่ายทรัพยากรป่าไม ้

เครือข่ายมีความพึงพอใจในการเข้ารับ
การฝึกอบรม มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 100 
 

15 คะแนน 
(100x15/100 = 15) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
         ผู้จัดโครงการจะก าหนดวิธีการฝึกอบรมโดยครอบคลุมเนื้อหาทางวิชาการและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้  
ซึ่งประกอบด้วย ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ 
  ๑) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
  ๒) การเตรียมการจัดฝึกอบรมตามโครงสร้างการฝึกอบรม  
           ๓) กระบวนการฝึกอบรม/ตัวอย่างการจัดฝึกอบรม 
  - หัวข้อหลักทางวิชาการ 
  - กิจกรรมเสริม 
                     - กิจกรรมการปฏิบัติประจ าวัน 
                     - พิธีการ/พิธีกรรม   
      



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
         - เงินงบประมาณโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 
         - กระบวนการในการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษป์่า (รสทป.) 
         - เครือข่ายด้านการป้องกันรักษาป่าครอบคลุมพื้นทีท่ั่วประเทศ 
         - จ านวนเครือข่ายของ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษป์่า 181 เครือข่าย จ านวน 17,537 คน 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
         1.เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แตล่ะส านักที่ด าเนินการยังขาดประสบการณ์ในการจัดการฝึกอบรม 
         2.สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมปี 2563 
จ านวน 11 รุ่น จากเดิม 23 รุ่น 
         3.งบประมาณการด าเนินงานการจัดการฝึกอบรมไม่เพียงพอ 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
         - 
 
 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
         สรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม “ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)” ของส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แต่ละส านัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ค าอธิบาย :  
          ส่วนอ านวยการ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 การเบิกจ่ายงบประมาณ ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่ง
ผลการด าเนินงานพบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินการได้ ร้อยละ 82.19 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 10.72 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ย 
ภาพรวมร้อยละ 50 

เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 
ร้อยละ 71 

เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 
ร้อยละ 92 

 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 82.19 10.72 

(89.33 x 12/100 = 10.72) 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
       1. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301-302) ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ด าเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากส านักงบประมาณ 
       2. จัดท าแผนภาพรวม (สผส.63/1-63/5) ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการขออนุมัติจาก                    
อธิบดีกรมป่าไม้ 
       3. จัดท าสรุปแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบสรุป ปม.63-1) และ 
(แบบสรุป ปม.63-2) ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการขออนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ 
       4. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปม.1-2) ที่สอดคล้องกับแบสรุป 
ปม.63-1 และแบบสรุป ปม.63-2 ให้ผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าลงนาม 
       5. แจ้งส านักบริหารกลางด าเนินการตามแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย               
(แบบ ง.241) ตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค และแจ้งส านักบริหารกลางเพื่อด าเนินการตามรายงาน
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) เพื่อด าเนินการจัดส่งเงินจัดสรรไปยังส านักเบิกจ่ายโดย
ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 
      6. ด าเนินจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม 2563 ต่อไป 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

      7. ด าเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วใหห้น่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา) 
      8. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแบบรายงาน ดังนี้ 
          8.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง (แบบ สผส-ก) 
          8.2 แบบรายงานสถานะการเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน (แบบ สผส-ล) 
          8.3 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่าย (แบบ สผส-ป) 
          8.4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 
และสาขาทุกสาขา (แบบ สผส-จ)   
      9. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ ด าเนินการจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 7 การเบิกจ่ายงบประมาณ ในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน   
 
      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     1. พระราชราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน 
     2. พระราชราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 
     3. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจ าส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น Application Line  
 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  การติดตามผล/การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมาประสบปัญหาการติดขัดใน
การประสานขอข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินการ) ซึ่งทางส่วนภูมิภาคส่งรายงานผลมาล่าช้ามาก บางส านักฯ 
หรือบางศูนย์ป่าไม้  ไม่ส่งรายงานผลการเบิกจ่าย ทั้งที่มีการสอบถามเป็นการล่วงหน้าแล้วก่อนก าหนดเวลาที่ให้ส่งรายงาน 
ท าให้ไม่ทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและเกิดความล่าช้า รวมทั้งงบลงทุน ในปี งบประมาณ พ.ศ.2563 มีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ส่วนกลาง) จัดซื้อไม่ได้ ท าให้งบประมาณที่ได้รับตกไป 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
         1. เนื่องจากพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ออกล่าช้า ท าให้ต้องใช้ บัญญัติรายจ่ายงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เป็นเวลา 6 เดือนแรก และเมื่อพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศใช้ ท าให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ต้องจัดท าแผนการใช้งบประมาณใหม่ ซึ่งเป็นการท างานซ้ าซ้อน 
         2. ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แต่ละแห่ง รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน เช่น จ านวน
บุคลากร ข้อมูลครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารบ้านพัก เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและจัดล าดับ
ตามความจ าเป็น 
         3. ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบด้านการรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในแต่ละพื้นที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลที่
ได้รับมีความคลาดเคลื่อน ท าให้เกิดความล้าช้าในการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) 
 

 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
    1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนทีสุ่ด ที่ ทส 1606.24/4287 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เร่ือง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงนิ (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 1 
    2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนทีสุ่ด ที่ ทส 1606.24/558 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบตัิงานและ
แผนการใช้จา่ยเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 2 
    3. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/6774 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบรายงาน สผส-ก สผส-ล สผส-ป และ สผส-จ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


