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ตัวชี้วัดที่ 1 ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
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ตัวชี้วัดที่ 1 ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
ค าอธิบาย : พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
ของประเทศ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

- ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA  
- จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อนที่เกิดจากการจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 

สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พ้ืนท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่วประเทศ 

             พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ป่าที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบ
นิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมานที่ใช้คุมครอง และมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครองดูแล 
โดยป่าไม้คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ที่ท าการตรวจวัดด้วย
เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม Suomi NPP Sensor VIIRS 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 10 
(เทียบกับผลปี 63 

ไม่เกิน 50,696 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 20 
(เทียบกับผลปี 63 

ไม่เกิน 45,063 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 30 
(เทียบกับผลปี 63 

ไม่เกิน 39,430 จุด) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ความส าเร็จของการจดัการหมอกควัน 
และไฟป่า (Hotspot) 

จุดความร้อน (Hotspot) ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 
จ านวน 30,293 จดุ 
ผลการด าเนินงาน 
ลดลง จ านวน 26,036 จุดคิดเป็นร้อยละ 46 
(เทียบกับผลปี 63) 

20 คะแนน 
(100×20/100 = 20) 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันไฟป่า 
1. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ 
2. การประชาสมัพันธ์สร้างการรับรู้ทุกรูปแบบ 
3. การฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
4. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเครง่ครัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
1. การสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
2. การประสานความร่วมมือกับ อปท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การสร้างเครือข่ายจิตอาสาดบัไฟป่า เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่  
4. การสนับสนุนการแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน 
5. การสนับสนุนแนวร่วมเครือข่ายภาคธุรกิจและชุมชนเมือง หนุนเสริมชุมชนใกล้ป่า แกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. การจัดท าแนวกันไฟ 
2. การเผาตามหลักวิชาการ 
3. การส่งเสริมน าเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การดับไฟป่า 
1. การจดัตั้งชุดปฏิบตัิการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยีย่วไฟ)  
2. การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภมูิสารสนเทศในการปฏิบตัิงาน 
3. การตรวจตดิตาม เฝ้าระวัง และลาดตระเวนไฟป่า 
4. การใช้ระบบบญัชาการดับไฟป่าและการสนธิก าลังตามแผนระดมพลดับไฟป่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การฟ้ืนฟูและสรา้งความยั่งยืน 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าที่ถูกไฟไหม้และการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืน 
2. การศึกษาพัฒนาด้านการป้องกนัและควบคมุไฟป่า 
3. การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสร้างอาชีพทางเลือกให้กับประชาชนชุมชนใกล้ป่า เพ่ือลดการเผาปา่และพื้นที่เกษตร 

 
 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
 
 
         
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังได้รับความร่วมมือน้อย 
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หลักฐานอ้างอิง : 
           ตาราง :  แสดงจ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ย้อนหลัง 3 ปี ( 2561-2564) และการเปรียบเทยีบ
จุดความร้อนปี 2563 กับ 2564 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ
 

พ้ืนที่ 

จุดความร้อนในป่าสงวนแห่งชาติ การเปรียบเทียบจ านวนจุดความร้อน  

ปีงบฯ 61 ปีงบฯ 62 ปีงบฯ 63 ปีงบฯ 64 ปีงบฯ 2563 กับ ปีงบฯ 2564 

Hotspot 
(จุด) 

Hotspot 
(จุด) 

Hotspot 
(จุด) 

Hotspot 
(จุด) 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

Hotspot 
(จุด) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาคเหนือ 17 
จังหวัด 

22,577 48,152 46,095 24,508 ลดลง (-) 21,587 46 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3,538 7,084 6,147 3,014 ลดลง (-) 3,133 50 

ภาคกลาง 1,586 3,116 3,935 2,649 ลดลง (-) 1,286 32 

ภาคใต้ 190 204 152 122 ลดลง (-) 30 19 

รวม 27,891 58,556 56,329 30,293 ลดลง (-) 26,036 46 

แหล่งข้อมูล : NASA FIRMS (https://wildfire.forest.go.th/firemap/index.html) 
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(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง 
ค าอธิบาย :  

- พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
- จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ทีไ่ด้รับการปอ้งกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพื้นที่ปา่ไมท้ี่

หน่วยงานที่รับผดิชอบ หรือ เจ้าหน้าทีผู่้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ 
มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 มาตรา 25 พระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเปน็ปา่สงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีผู่้ควบคุมและรักษาปา่สงวนแห่งชาตินัน้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
           (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตปา่สงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มี
ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวา่มีการกระท าผิดตามพระราชบญัญัตินี้ 
           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผูก้ระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือ
สิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให้ 
           (3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืน เม่ือผู้กระท าผิดไม่ปฏบิัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือ
รู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหนา้ที่ได้ปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนัน้ 
ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนัน้ทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหนา้ทีน่ าทรัพยส์ินทีย่ึดไวไ้ด้ออกขายทอดตลาดหรือ
ขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จา่ยนัน้ และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใชบ้ังคับแก่เงินทีไ่ด้จากการขายทรัพย์สนินัน้โดยอนโุลม 
           (4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทัง้นี้เพือ่ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติใน
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
 
            ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย-เข้าครอบครอง (ไร่) 
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน
การบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง ด าเนินการได้จ านวน 3,223 ไร ่
 เกณฑ์การประเมิน :  

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2,500 ไร่ 3,750 ไร่ 5,000 ไร่ 

เง่ือนไข : 
 ในการจัดท าตัวช้ีวัด ข้ันตอนท่ีจะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานของตัวช้ีวัด คือ ข้ันตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม 

ม.25 โดยเริม่นับค่าเป้าหมายพื้นท่ี 
เป็นขั้นตอนการด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) 

  เป็นตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน ในระดับกระทรวงและระดับ
กรม แต่ระดับส านักคิดค่าคะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ทีท่วงคืนได้ – เข้า
ครอบครอง 

3,223.34 ไร่ 6.44 คะแนน 
(64.46×10/100 = 6.44) 

  
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 าตัวชี้วัด ขั้นตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานตัวชี้วัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนาม
ประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมายพื้นที่เป็นขั้นตอนการด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าใน
พื้นที่เป็นผู้ด าเนินการ ภายใต้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ รายงานส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเพื่อรวบรวมสรุป 
และติดตามการปฏิบัติงาน 

2. ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการด าเนินการให้ส านักป้องกันรักษาป่า
แ ล ะ ค วบ คุ ม ไฟ ป่ า ต าม แ บ บ ราย งาน ฉ บั บ ให ม่  ( แ บ บ  ส ป ฟ . 0 1 ) ล่ ว งห น้ า ทุ ก วั น ที่  1 5  ท า ง อี เม ล์ 
info.forest.protect@gmail.com และส่งรายงานประจ าเดือนให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่  5 ของเดือนถัดไป และให้
รายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไข เพื่อพิจารณาให้การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ต่อไป 

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

4. ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดท าสรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผลการปฏิบัติราชการลงในแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้ วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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  
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. เวลาออกปฏิบัติงาน ส่วนมากราษฎรในพื้นที่ ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และบางกรณีมี

การร่วมตัวกันเป็นม็อบมวลชนเพื่อขัดขวางการท างานของเจ้าหน้าที่  
2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ เช่น กรณีข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษา 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้มีภารกิจหลายภารกิจที่จะต้องด าเนินการ และมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนตามนโยบาย คทช. ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 
พ.ย.2561 เป็นต้น 

3. พื้นที่บางส่วน กรมป่าไม้ได้จัดสรรให้ท ากินโครงการ คทช. บางส่วนได้แจ้งครอบครองตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 
บางส่วนเป็นพื้นที่ สปก.บางส่วนได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าชุมชน   

4. ข้อจ ากัดด้านนโยบายที่เป็นข้อขัดแย้งกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ ในกรณีนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ
กรอบมาตรการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ป่าไม้ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 2561 เป็นต้น 

5. 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 ดังนั้นผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา จึงไม่มีอ านาจในการลงนามในค าสั่งให้ผู้กระท าผิดออกไปจากป่า
สงวนแห่งชาติ และรื้อถอนพืชผลอาสิน สิ่งปลูกสร้าง จึงท าให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องให้ผู้มีอ านาจบุคคลอ่ืน ตาม
ประกาศกระทรวงฯ เป็นผู้ลงนามแทน ซึ่งขั้นตอนเสนอให้ผู้มีอ านาจผู้อื่นลงนามแทนต้องใช้ระยะเวลา เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าใน
การด าเนินการในพื้นที่/จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 

6. เนื่องจากแปลงปลูกยางพาราของราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับการอนุญาตให้ท ากินในป่าสงวนแห่งชาติตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 
2541 ไม่มีความชัดเจน จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบพื้นที่ และความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าด้วยการ
ละเมิด 

7. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ผู้รายงานตัวชี้วัดมาตรา 25 ของส านักพื้นที่มีภารกิจงานหลายหน้าที่ ท าให้การพิจารณา คัดกรองข้อมูลและการรายงานผล
เกิดความล่าช้า 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.32/25764 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เร่ือง การก าหนดเป้าหมาย
การปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า (แผนหยุดยั้งการบุกรุกท าลายเพื่อฟื้นฟูป่า) และเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก าหนดเป้าหมาย 5,000 ไร่) 

2. สรุปผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่ (แผนหยุดยั้งการบุกรุกท าลายเพื่อฟื้นฟูป่า)
และผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)  

3. สรุปผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่ (แผนหยุดยั้งการบุกรุกท าลายเพื่อฟื้นฟูป่า)
และผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  

4. ตัวอย่าง : การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้ส่วนกลางทราบข้อมูล 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละสถิติคดีที่ได้มีการตรวจสอบ ติดตามสถานะคดี 
ค าอธิบาย :  
          พิจารณาจากการจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติคดีในระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

            สถิติคดี หมายถึง  คดีป่าไม้ ประกอบด้วยคดีไม้ และคดีบุกรุกพื้นที่ป่าที่แสดงผลอยู่ในระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า 
ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
          การตรวจสอบ หมายถึง เมื่อข้อมูลสถิติคดีมีการน าเข้าสู่ระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า ส่วนยุทธการด้านการป้องกัน
รักษาป่าซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลฐานข้อมูลในระบบได้ด าเนินการวางแนวทาง การตรวจสอบฐานข้อมูลสถิติในระบบ 
          การติดตาม หมายถึง การที่หน่วยงานมีการติดตามสถานะคดี ตั้งแต่เริ่มต้น Update ข้อมูลขั้นตอนการติดตามใน
ทุกกระบวนการทางคดี จนสถานะคดีสิ้นสุด 
     
           ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละสถิติคดีที่ได้มีการตรวจสอบ ติดตามสถานะคดี ในรอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนสถิติคดี รอบ 12 เดือน ปี 64 จ านวน 3,237 คดี 
ได้ตรวจสอบติดตามทั้งหมด ท าให้ผลการด าเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 100 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 50  
(จ านวนสถิติคดีทั้งหมดของ ปี 64 
 ที่ได้ตรวจสอบ ติดตามร้อยละ 50) 

ร้อยละ 75 
(จ านวนสถิติคดีทั้งหมดของ ปี 64 
 ที่ได้ตรวจสอบ ติดตามร้อยละ 75)  

ร้อยละ 100 
(จ านวนสถิติคดีทั้งหมดของ ปี 64 

 ที่ได้ตรวจสอบ ติดตามร้อยละ 100) 

 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ร้อยละสถิติคดีที่ได้มีการตรวจสอบ 
ติดตามสถานะคด ี

ร้อยละ 100 
(จ านวนสถิติคดี รอบ 12 เดือน ปี 64 

จ านวน 3,237 คดี ได้ตรวจสอบ
ติดตามทั้งหมด)  

10 คะแนน 
(100×10/100 = 10) 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
               ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งเวียนการด าเนินงานเกี่ ยวกับสถิติคดีการ
กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 
1. กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส 1605.33/22978 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 แจ้งถึงส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ดังนี้  

1) ให้ด าเนินการแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานกับระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า เพื่อ
ก าหนดรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) และก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบติดตามการบุกรุก
ท าลายป่าในความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) 

2) ให้ด าเนินการน าข้อมูลคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บันทึกเข้าสู่ระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า
ให้แล้วเสร็จนับจากวันที่เกิดเหตุภายใน 1-2 วัน (คดีรายใหญ่) และภายใน 1-3 วัน (คดีรายเล็ก)  

3) กรณีมีการจัดการไม้ของกลางและการด าเนินงานตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
ให้ปรับปรุงข้อมูลคดีในระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน และจัดส่งสรุปรายงานให้กรมป่าไม้
ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือน 
2. กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส 1605.33/24279 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 แจ้งถึงส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 
และสาขาทุกสาขา ให้ด าเนินการจัดท าแบบรายงานคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 1) แบบรายงาน
สถานการณ์ 2) แบบรายงาน กปม.101 (คดีรายเล็ก) 3) แบบรายงาน กปม.102 (คดีรายใหญ่) 4) แบบรายงาน กปม.202 
(รายงานสถิติคดีรายเดือน) และจัดส่งสรุปรายงานให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือน 
3. กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส 1605.33/22244 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 แจ้งถึงส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 
และสาขาทุกสาขา ให้ด าเนินการจัดท าข้อมูลรายงานจ านวนและปริมาตรไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว โดยจ าแนก
รายละเอียดประเภทไม้ของกลางจ านวน 7 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก ไม้แดง ไม้พะยูง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน และไม้มะค่าโมง ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด และจัดส่งสรุปรายงานให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

ระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า เป็นการจัดการฐานข้อมูล (Database Management) ซึ่งบริหารแหล่งข้อมูลคดี
การกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับการป่าที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางในระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า เพื่อตอบสนองต่อ
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล รวมทั้งลดความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของ
กรมป่าไม้ในรูปแบบเรียลไทม์ ซิสเต็ม (Real-Time System) โดยน ากระบวนการระบบสารสนเทศมาจัดการฐานข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กันในการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผนให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ส่วนกลางเพื่อน าไปประมวลผลร่วมกันได้ด้วยการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส าหรับความปลอดภัยของฐานข้อมูล ระบบ
สามารถแสดงผลลัพธ์การประมวลผลในรูปแบบรายงานที่เรียกมาแสดงได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ รายงานตามตารางเวลา 
(Schedules Reports) รายงานตามค าขอ (Demand Report) รายงานกรณียกเว้น (Exception Report) 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
            1) หนังสือ ที่ ทส 1605.33/22978 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งข้อก าหนดการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า 
 2) หนังสือ ที่ ทส1605.33/20659 ลงวันที่ 15 พฤศจกิายน 2563 เร่ือง แจ้งการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ในระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 3) หนังสือ ที่ ทส 1605.33/24279 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เร่ือง แจ้งแบบรายงานการกระท าผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้ 
 4) หนังสือ ที่ ทส 1605.33/22244 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เร่ือง การรายงานจ านวนและปริมาตรไม้
ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการด าเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ตรวจสอบ  
ค าอธิบาย :  

- พิจารณาจากการด าเนนิงานจากเรื่องร้องเรียนที่ให้ด าเนินการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.256 
- กระบวนการท างานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน คือ เมื่อได้รับหนังสือเรื่องร้องเรียน ส านักป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟได้สั่งการให้ศูนย์ปอ้งกันและปราบปรามสว่นภูมิภาค 4 ภาค หรือแจ้งให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามข้อร้องเรียนและปัญหาการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป่าไม้        
 
             ส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการด าเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านัก
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตรวจสอบ  ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ซึ่งผลการ
ด าเนินงานพบว่า การด าเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตรวจสอบ
ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวน 203 เรื่อง ด าเนินการเข้าตรวจสอบแล้วทั้งหมด ท าให้ผลการด าเนินงานเท่ากับ 
ร้อยละ 100 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 50  
(จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดของ ปี 64 

 ที่ตรวจสอบร้อยละ 50) 

ร้อยละ 75 
(จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดของ ปี 64  

ที่ตรวจสอบร้อยละ 75)  

ร้อยละ 100 
(จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดของ ปี 64  

ที่ตรวจสอบร้อยละ 100) 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ร้อยละของการด าเนินงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านัก
ป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟป่า
ตรวจสอบ 

ร้อยละ 100 
(มีเรื่องร้องเรียน 203 เรื่อง ด าเนินการ
ตรวจสอบแล้ว จ านวน 203 เรื่อง) 

10 คะแนน 

(100×10/100 = 10)  
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
         1) ปรับปรุงแนวทางการส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้มีประสิทธิ  
         2) ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชน เข้าถึงข้อมูล เรื่องร้องเรียนเร่งด่วน จากระบบ e-pettition จากสายด่วนรับ
เร่ืองร้องเรียนจากส่วนกลางโดยตรง 
         3) ประสานงานและท าความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล 
นักการเมือง เรื่องที่ต้องใช้ ข้อมูล ข้อระเบียบและกฎหมาย ความละเอียดในการตรวจสอบ หรือเรื่องที่มีรายละเอียดและ
เอกสารเป็นจ านวนมาก หรือมีความซับซ้อนของวิธีการปฏิบัติ   
         4) ส่วนกลางก าหนดช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนให้หน่วยงานภูมิภาคด าเนินการตรวจสอบ เพิ่มทาง 
application และโทรสาร พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามผลตามข้อร้องเรียนได้ 
         5) จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปราม 4 ภาค และเจ้าหน้าที่ส่วน
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 23 ส านักฯ เพื่อให้การด าเนินงานตามข้ อร้องเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการชี้แจงความรู้เกี่ยวกับการด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ การปรับปรุงข้อมูลใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้มีการบันทึกข้อมูลการบุกรุกพื้นที่ให้ทันสมัยและตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดหา
บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในการใช้แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม และการใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยในการหยุดยั้ง
การตัดไม้ท าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก 
      
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
         ส่วนป้องกันและกิจการพิเศษจัดประชุม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลต่างๆ หารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการด าเนนิคดีตามกฎหมายวา่ด้วยการปา่ไม้กับผู้มีอิทธิพล นักการเมือง ท าให้การด าเนนิงานจากการร้องเรียน
ประสบความส าเร็จมากข้ึน จากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานตา่งๆและประชาชนในพื้นที่ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
         สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงท าให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปอ้งกันและปราบปราม 4 
ภาค กับเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ทั้ง 23 ส านัก.ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความล าบาก ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการของจังหวัดในการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส 
COVID 19 โดยเฉพาะการกักตัวและติดตามอาการบุคคลที่เข้ามาพื้นที่จึงให้ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเป็นด้วยความล่าช้า 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     แบบตารางสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียน ของส่วนป้องกันและกจิการพิเศษ ประกอบด้วย  

- เร่ืองร้องเรียนจากระบบ E-petition ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- เว็บไซต์ของกรมป่าไม้  
- ศูนย์บริการประชาชน 1362  
- หนังสือหรือจดหมายร้องเรียน โดยข้อมูลในตารางได้เก็บรวมรวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่ส่วนป้องกันและกิจการ

พิเศษได้ด าเนินการ แยกตามพื้นที่จังหวัด พื้นที่รับผิดชอบของ สจป. รวมทั้งข้อมูลในภาพรวมของแต่ละ
ปีงบประมาณฯ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ 
ค าอธิบาย :  

 เครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง เครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปา่ (รสทป.) ซึ่งเปน็กลุ่มบุคคลใน
ชุมชนหรือหมู่บ้านที่ผา่นการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมคัรพิทักษ์ป่า (รสทป.) แล้วรวมตัวเป็นเครือข่าย โดยมีกิจกรรม
ร่วมกันด้วยจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนหรือใกล้เคียง 

 การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป้าหมายจ านวน 9 เครือข่าย  
       
           ส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟป่า เปน็หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูและรายงานผลการด าเนนิงาน ตัวชี้วดัที่ 5 ระดบัความส าเร็จของการจดัตัง้เครือข่ายทรพัยากรปา่ไม ้ในรอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า ด าเนนิการจัดตั้งเครือข่ายทรัพยากรปา่ไม ้จ านวน 2 
เครือข่าย จากเป้าหมาย จ านวน 9 เครือข่าย ท าให้ด าเนินการไม่เขา้เปา้หมายขัน้ต่ า และคะแนนที่ได ้เทา่กับ 0 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับ 3 (ขั้นตอนท่ี 1-3) 
(จัดตั้งเครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ได้ครบถ้วน

ตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 60) 

ระดับ 4 (ขั้นตอนท่ี 1-4) 
(เครือข่ายมีความพึงพอใจในการเข้ารับ 

การฝึกอบรม มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80) 

ระดับ 5 (ข้ันตอนท่ี 1-5) 
(เครือข่ายมีความพึงพอใจในการเข้ารับ

การฝึกอบรม มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 100) 

 
 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่าย
ทรัพยากรป่าไม ้

ได้ด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ 
จ านวน 2 เครือข่าย  

จากเป้าหมาย จ านวน 9 เครือข่าย 
 

0 คะแนน 
(0×10/100 = 0) 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   
จัดโครงการจะก าหนดวิธีการฝึกอบรมโดยครอบคลุมเนื้อหาทางวิชาการและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้  
ซึ่งประกอบด้วย ภาคบรรยายและภาคปฏบิัติ ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ 
  ๑) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
  ๒) การเตรียมการจัดฝึกอบรมตามโครงสร้างการฝึกอบรม  
            ๓) กระบวนการฝึกอบรม/ตัวอย่างการจัดฝึกอบรม 
  - หัวข้อหลักทางวิชาการ 
  - กิจกรรมเสริม 
                      - กิจกรรมการปฏิบัติประจ าวนั 
                      - พิธีการ/พิธกีรรม 

 
      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
      - เงินงบประมาณโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทกัษ์ป่า (รสทป.) 
      - กระบวนการในการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปา่ (รสทป.) 
      - เครือข่ายด้านการป้องกันรักษาป่าครอบคลุมพืน้ที่ทั่วประเทศ 
      - จ านวนเครือข่ายของราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปา่ 183 เครือข่าย จ านวน 17,670 คน 
 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
      1. เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แต่ละส านักที่ด าเนินการยังขาดประสบการณ์ในการจัดการฝึกอบรม 
      2. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัด
ฝึกอบรมปี 2564 จ านวน 9 รุ่น จากเดิม 11 รุ่น ซึ่งสามารถด าเนินการจัดได้เพียง 2 รุ่นเท่านั้น 
      3. งบประมาณการด าเนินงานการจัดการฝึกอบรมไม่เพียงพอ 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม “ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)” ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แต่ละ
ส านัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของคดีรายใหญ่ท่ีได้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ค าอธิบาย :  

          คดีรายใหญ่ หมายถึง คดีที่มีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในลักษณะที่มีนายทุน ผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่
ของรัฐ นักการเมืองที่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง หรืออยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 

1. พ.ท.บุกรุกเกินกว่า 50 ไร่ 
2. ไม้ท่อน เกินกว่า 40 ลบ.ม. 
3. ไม้แปรรูป เกินกว่า 4 ลบ.ม. 
4. ของกลาง รวมมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท 
5. คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และสื่อมวลชน 

ซึ่งคดีรายใหญ่ทั้งหมดที่เกิดข้ึน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
     การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หมายถึง การด าเนินการกับคดีรายใหญ่ตามขั้นตอน ดังนี้   

1. วิเคราะห์ข่าว/เบาะแส /การตรวจพบเป้าหมาย (จากบุคคล/GIS) ว่าข้อมูลจริง หรือเท็จ โดยจะน าข้อมูลที่เป็นจริง
รายงานเท่านั้น 

2. รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ และเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย 
3. ด าเนินการตรวจยึด/จับกุม พร้อมแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

 
            ส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของคดีรายใหญ่ที่ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในรอบ 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า คดีรายใหญ่ที่ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยการป่าไม้ จ านวน 21 คดี ท าให้ผลการด าเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 100 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน 
 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 50-69 ร้อยละ 70-89 ร้อยละ 90-100 
 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ร้อยละของคดีรายใหญ่ที่ได้มีการ
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

ร้อยละ 100 
(จ านวน 21 คดี) 

10 คะแนน 
(100×10/100 = 10) 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
         1) ด าเนินการตรวจปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เร่งรัดการด าเนินคดีป่าไม้ที่กระท าในรูปแบบ
คดีรายใหญ่โดยเร่งด่วน 
         2) วางแผนการท างานอย่าง รวดเร็ว รัดกุม เพื่อน าไปสู่การด าเนินการตรวจยึด/จับกุม พร้อมแจ้งความกล่าวโทษ 
ต่อพนักงานสอบสวน 
         3) ปรับปรุงการปฏิบัติการทางลับ การสืบสวน หาแหล่งข่าว และการวิเคราะห์ติดตามผู้กระท าผิด  
         4) จัดชุดอัตราก าลังพลเพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการ จ านวน 2 ชุด เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัด 
         5) ด าเนินการขอสนับสนุนรถยนต์ราชการเพื่อใช้ปฏิบัติงาน 
         6) ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  โดยใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการปฏิบัติงาน อาทิเช่น GPS Track, กล้อง NCAPS กล้อง GoPro 
กล้อง VDO ระบบดิจิตอล และอ่ืน ๆ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        1) การวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดเป้าหมาย การบูรณาการกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง การจัดชุดอัตราก าลังพล
ในแต่ละภารกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตัง้ หรือการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย  
        2) การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ             
        3) ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ของเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดที่ท าให้ได้งานที่มปีระสทิธิภาพ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
        1) ช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ต้องมีการวางแผนเรื่องระยะเวลาในการเดินทางที่มีจ ากัดเนื่องจากต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในแต่ละจังหวัด และปฏิบัติตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน               
        2) การปฏิบัติงานในพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ความมั่นคง มักเกิดเหตุความไม่สงบใน
พื้นที่ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมปฏิบัติการ 
        3) การตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน จ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมตรวจสอบ จึงท าให้ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบพอสมควร 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
ตัวอย่างการรายงานผู้บริหาร จ านวน 1 เรื่อง หนังสือศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ที่ ทส 
1605.8/327 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง รายงานการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ แบบ กปม. 102 (คดีรายใหญ่) 
         ตารางรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
         ตารางรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) (คดีรายใหญ)่ 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค าอธิบาย :  

 เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารกรมในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานที่ก าหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา              
1 ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมาย  
การให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 

 สูตรการค านวณ 
ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก/กลุ่ม 
 

                                   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของส านัก/กลุ่ม 
 

          ส่วนอ านวยการ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ซึ่งผลการ
ด าเนินงานพบว่า ด าเนินการได้ ร้อยละ 100 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 5 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

100% 5 
(100 x 5/100= 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
       1. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301-302) ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ด าเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากส านักงบประมาณ 
       2 . จัดท าแผนภาพรวม (สผส.64/1 -5 ) ส่ งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการขออนุมัติ จาก                    
อธิบดีกรมป่าไม้ 
       3. จัดท าสรุปแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบสรุป ปม.64-1) และ 
(แบบสรุป ปม.64-2) ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการขออนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ 
       4. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปม.1-2) ที่สอดคล้องกับแบบ            
สรุป ปม.64-1 และแบบสรุป ปม.64-2 ให้ผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าลงนาม 
       5. แจ้งส านักบริหารกลางด าเนินการตามแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย               
(แบบ ง.241) ตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค และแจ้งส านักบริหารกลางเพื่อด าเนินการตามรายงาน
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) เพื่อด าเนินการจัดส่งเงินจัดสรรไปยังส านักเบิกจ่าย            
โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 
      6. ด าเนินจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2564 ต่อไป 
      7. ด าเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วให้หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา) 
      8. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแบบรายงาน ดังนี้ 
          8.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง (แบบ สผส-ก) 
          8.2 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่าย (แบบ สผส-ป) 
          8.3 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.2564 
     2. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจ าส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     3. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น Application Line  
 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  การติดตามผล/การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมาประสบปัญหาการติดขัดใน
การประสานขอข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินการ) ซึ่งทางส่วนภูมิภาคส่งรายงานผลมาล่าช้ามาก บางส านักฯ 
หรือบางศูนย์ป่าไม้  ไม่ส่งรายงานผลการเบิกจ่าย ทั้งที่มีการสอบถามเป็นการล่วงหน้าแล้วก่อนก าหนดเวลาที่ให้ส่งรายงาน 
ท าให้ไม่ทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและเกิดความล่าช้า รวมทั้งงบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ส่วนกลาง) จัดซื้อไม่ได้ ท าให้งบประมาณที่ได้รับตกไป 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
         1. เนื่องจากปีนี้มีจัดท าระบบแผนงานและการติดตามประเมินผลเป็นปีแรก ซึ่งเป็นการกรอกข้อมูลแบบออนไลน์  
ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ต้องมีการศึกษาการท างานระบบเพิ่ม ทั้งขั้นตอนการกรอกข้อมูล 
ข้อมูลที่ต้องใช้กรอกเพิ่มเติม เช่น การระบุต าแหน่งที่ตั้งของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ต้องระบุลง ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
รวมทั้งต้องด าเนินการกรอกข้อมูลงบประมาณซ้ าอีกครั้ง จึงท าให้เกิดการท 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 เนื่องจากข้อมูล   
ที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อน ท าให้เกิดความล้าช้าในการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
    1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/22022 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/22114 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    3. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/22447 ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบรายงาน สผส-ก สผส-จ และ สผส-ป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
ค าอธิบาย :  
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี่ยวกับ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 
2564 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไป
รายจ่ายประจ า) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
                                    จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จา่ยได้จริง ของส านัก/กอง/กลุ่ม 
                      
จ านวนเงินงบประมาณทัง้หมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)** ของส านัก/กอง/กลุ่ม 

 
           ส่วนอ านวยการ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินการได้ ร้อยละ 84.98 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 3.54  

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(ภาพรวม) 

   84.98 % 3.54 
(70.81 x 5/100=3.54) 

 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

  ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
       1. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301-302) ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ด าเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากส านักงบประมาณ 
       2 . จัดท าแผนภาพรวม (สผส.64/1 -5 ) ส่ งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการขออนุมัติ จาก                    
อธิบดีกรมป่าไม้ 
       3. จัดท าสรุปแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบสรุป ปม.64-1) และ 
(แบบสรุป ปม.64-2) ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการขออนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ 
       4. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปม.1-2) ที่สอดคล้องกับแบบ            
สรุป ปม.64-1 และแบบสรุป ปม.64-2 ให้ผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าลงนาม 
       5. แจ้งส านักบริหารกลางด าเนินการตามแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย               
(แบบ ง.241) ตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค และแจ้งส านักบริหารกลางเพื่อด าเนินการตามรายงาน
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) เพื่อด าเนินการจัดส่งเงินจัดสรรไปยังส านักเบิกจ่าย            
โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 
      6. ด าเนินจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2564 ต่อไป 
      7. ด าเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วให้หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา) 
      8. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแบบรายงาน ดังนี้ 
          8.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง (แบบ สผส-ก) 
          8.2 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่าย (แบบ สผส-ป) 
          8.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 
และสาขาทุกสาขา (แบบ สผส-จ)   
      9. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ ด าเนินการจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) ในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  
 
      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     1. พระราชราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 
     2. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจ าส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     3. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น Application Line  
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    
1. การติดตามผล/การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมาประสบปัญหาการติดขัดในการประสานขอข้อมูล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินการ) ซึ่งทางส่วนภูมิภาคส่งรายงานผลมาล่าช้ามาก บางส านักฯ หรือบาง
ศูนย์ป่าไม้  ไม่ส่งรายงานผลการเบิกจ่าย ทั้งที่มีการสอบถามเป็นการล่วงหน้าแล้วก่อนก าหนดเวลาที่ให้ส่งรายงาน 
ท าให้ไม่ทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและเกิดความล่าช้า รวมทั้งงบด าเนินงานส่วนกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มีหลายรายการที่กัน PO ในระบบแล้ว แต่รอการเบิกจ่าย โดยมีหน่วยเบิกจ่ายเป็นส านักหรือหน่วยงานอ่ืน
ไม่ใช่ส านักป้องกันฯ (มาใช้เงินเหลือจ่ายที่ส านักแผนฯ โอนมาในกิจกรรมฯที่ส านักป้องกันฯ เป็นผู้รับผิดชอบ) 
นอกจากนี้ในส่วนของงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่นก็มีการก่อหนี้ผูกพันและกัน PO ในระบบแล้วหลายรายการ เพื่อ
รอการเบิกจ่ายเป็นเงินจ านวนมาก 

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงท าให้ในกิจกรรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ ท าการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
         ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบด้านการรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในแต่ละพื้นที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูล   
ที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อน ท าให้เกิดความล้าช้าในการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน 

 
หลักฐานอ้างอิง : 
    1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/22022 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/22114 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    3. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/22447 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบรายงาน สผส-ก สผส-จ และ สผส-ป) 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ค าอธิบาย :  

 เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรมป่าไม้สู่ระบบราชการ 4.0  ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย มีการสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อส่งมอบงานบริการที่ตรงตามความต้องการและ
ความคาดหวังของประชาชน 

 นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่
แตกต่างจากเดิม ท าให้การบริการ หรือการปฏิบัติงานดีขึ้นจากเดิม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 

  (1)   นวัตกรรมบริการ (services innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่  
  (2)   นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (service delivery innovation) เป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่
แตกต่างไปจากเดิม  
  (3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (administrative or organizational innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงาน หรือ กระบวนงานใหม่ 
  (4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เป็นการสร้างมุมมองใหม่หรือการแสวงหาหนทางใหม่
ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการโต้แย้งสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดัน
ความคิดใหม่ 
  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบาย
แบบใหม่ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง 
  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นการวางระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน อันก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับขั้นพื้นฐาน หรือส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหรือ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  

 การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการท างานที่แตกต่างไปจาก
เดิม หรือการพัฒนาการให้บริการแล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีขึ้นจากเดิมอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการท างานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวง
กว้าง หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้ 

 
            ส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า 
ด าเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 100 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมป่าไม้ ภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2564 

 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 

ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 

10 คะแนน 
(100×10/100 = 10) 

 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
   ซึ่งในปี 2564 ได้มีการพัฒนา ดังนี ้
   1) เพิ่มการแจ้งเบาะแสการพบจุดไฟป่า ซึ่งเดิมมีเพียงการแจ้งพื้นที่บุกรุกแต่เพียงอย่างเดียว  
   2) ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังปีต่างๆ เพื่อใช้ตรวจสอบการท าประโยชน์ในพื้นที่
นั้นๆ ได้  
   3) สามารถวาดรูปแปลง ค านวณพื้นที่แปลง ระยะทาง และส่งออกในรูปแบบ shapefile เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืน  
   4 ) สามารถจัดท าแผนที่แบบส าเร็จรูปจากระบบโดยไม่ต้องจัดท าผ่านโปรแกรมอ่ืน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  
   5 ) ปรับปรุงรูปแบบการสรุปรายงานให้สามารถดึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น  
   6) พัฒนาการตรวจสอบสถานะภาพของพื้นที่ เช่นเป็นพื้นที่ป่าสงวนฯหรือไม่  
 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        1) การวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดเป้าหมาย การบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การจัดชุดอัตราก าลังพล
ในแต่ละภารกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง หรือการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย  
        2) การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ             
        3) ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ของเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดที่ท าให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
            กรมป่าไม้ไม่มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด เพื่อมาใช้อ้างอิงตรวจสอบพื้นที่ บางหน่วยงานเช่น โฉนดที่ดิน 
นส.3 เป็นต้น 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564  

2. จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ให้กรมป่าไม้ (แบบฟอร์มที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค าอธิบาย :  

 ความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนพฒันาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PMQA หมวดที่ 1 – 
หมวดที่ 6) พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามตัวชี้วดักิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันาองค์การ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 
 
ส่วนอ านวยการ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและ

รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า ด าเนินงานเท่ากับ ระดับ
คะแนน 2.5 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 6.25 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 1 – 2 ระดับคะแนน 3 - 4 ระดับคะแนน 5 
 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 

ตัวชี้วัดกิจกรรม (ผู้รับผดิชอบหลัก) 
 

น้ าหนัก 
(Wi) 

คะแนนที่ได ้
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 

(Wi X SMi) 
ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่ 1ร้อยละความส าเร็จของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไดร้ับความรูเ้กีย่วกับการ
อนุรักษ์ทรพัยากรป่าไมแ้ละการวางแผนการ
ด าเนนิการในการปอ้งกันรกัษาปา่โดยการมี
ส่วนร่วม 

0.25 0 0 

ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่ 2 ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการปอ้งกัน
และควบคมุไฟป่าแบบมีส่วนร่วม ปี 2565 

0.25 0 0 

ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่ 3  ระดับความรวดเร็วใน
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

0.25 5 1.25 

ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่ 4 ระดับความส าเร็จการ
พัฒนาระบบพิทักษ์ไพร 

0.25 5 1.25 

น้ าหนักรวม ∑ Wi = 1.00 ค่าคะแนนของ 
ตัวชี้วดันี้เท่ากับ 

2.5 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)                     (../..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64) 
 

ท าให ้
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับคะแนน 2.5 6.25 คะแนน 
(62.5×10/100 = 6.25) 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ส่วนอ านวยการด าเนินการแจ้งเวียนหนังสือให้ส่วนงานเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) ส่วนอ านวยการท าการประสาน ให้ค าแนะน า และรวบรวมผลการด าเนินงานของส่วนงานที่เสนอแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
3) ด าเนินการจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 10

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

ความร่วมมือของส่วนงานในการเสนอแผนงาน ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินการ 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงท าให้การด าเนินการตามแผน กิจกรมที่วางไว้ คือ การจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการวางแผนการด าเนนิการในการปอ้งกันรักษาปา่โดยการมีส่วนร่วม และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใน
การป้องกันและควบคุมไฟป่าแบบมีส่วนร่วม ปี 2565 ไม่สามารถด าเนินการได้ 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

1)  หนังสือส่วนอ านวยการ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.26/986 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ขอให้รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจ าปรงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2)  ตัวอย่างหนังสือการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การฯ จากส่วนที่เกี่ยวข้อง รอบ 9 เดือน 
และ 12 เดือน 

3)  หนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.26/2159 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 9 เดือน) 

4)  หนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.26/2991 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) 
 
 
 


