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สารบญั 
 หน้า 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปุา (Hotspot) 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละสถิติคดีที่ได้มีการตรวจสอบ ติดตามสถานะคดี 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการด าเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านักปูองกันรักษาปุา  
              และควบคุมไฟปุาตรวจสอบ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จการประสานงานและรวบรวมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย 
               งบประมาณเงินอุดหนุนของเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) ประจ าปี 
              งบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของคดีรายใหญ่ที่ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ได้รับการปูองกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง (ไร่) 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
ค าอธิบาย :  

 พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
ของประเทศ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปุาไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช 

 ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟปุารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 – เดือนกันยายน 65) 
 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลัก

วิชาการ (การชิงเผา) 
 สถานการณ์หมอกควันและไฟปุา หมายถึง พ้ืนที่ปุาในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ที่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟ

ปุาทั่วประเทศ   
 พ้ืนที่ปุาในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปุาไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถ

รักษาระบบนิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงาน
ใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมปุาไม้ คุ้มครองดูแล ปุาสงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่ปุาไม้ ตาม พรบ. ปุาไม้ 
พ.ศ. 2484 

 จุดความร้อน (Hotspot)  
- จุดความร้อน (Hotspot) ในพ้ืนที่ปุา จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟปุาในพ้ืนที่ปุา ที่ท าการตรวจวัด
ด้วยเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม  Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            - พ้ืนที่ปุาในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ มีเน้ือที่ทั้งหมด  73.37 ล้านไร่ ดังน้ี 
                   1) พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ปุา เน้ือที่ 62.85 ล้านไร่  
                   2) พ้ืนที่ปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 เน้ือที่ 10.52 ล้านไร่ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เปา้หมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เปา้หมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปา้หมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspots)  
ลดลงร้อยละ 10 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุด

ความร้อนปี 2562-2564) 

จุดความร้อน (Hotspots)  
ลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุด

ความร้อนปี 2562-2564) 

จุดความร้อน (Hotspots)  
ลดลงร้อยละ 30 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุด

ความร้อนปี 2562-2564) 
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( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

ระดับความส าเร็จของ 
การจัดการหมอกควันและ
ไฟปุา (Hotspot) 

20 จุดความร้อน (Hotspot)  
ณ วันที่ 31 มี.ค. 65 
จ านวน 10,728 จุด 
ผลการด าเนินงาน 

ลดลง จ านวน 37,665 จุด  
คิดเป็นร้อยละ 77.83 

(เทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน  
ปี 2562 – 2564) 

แหล่งข้อมูล : NASA FIRMS 
(https://wildfire.forest.go.th/firemap/index.html) 

 

20 
(100x20/100=20) 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
           ปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การควบคุมไฟปุา กรมปุาไม้ พ.ศ. 2565 - 2569 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์การปูองกันและควบคุมไฟปุา ที่เน้นการปูองกันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมไฟปุา 
(2) ยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อเพลิง ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาไฟปุาด้วยการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลัก

วิชาการ การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่เชื้อเพลิงแทนการถูกเผาทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ เพ่ือลดความรุนแรงของปัญหา
ไฟปุาและหมอกควัน 

(3) ยุทธศาสตร์การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาไฟปุาอย่างย่ังยืนโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และการจัดการองค์กร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และระบบงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการควบคุมไฟปุา 

ปฏิบัติงานภายใต้แผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุุนละออง ปี 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ 
เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “1 สื่อสาร 5 ปูองกัน 3 เผชิญเหตุ” 

ปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการปูองกันและควบคุมไฟปุา กรมปุาไม้ พ.ศ. 2565 โดยได้ก าหนดมาตรการ ในการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 2 มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและควบคุมไฟปุาเชิงพ้ืนที่  ซึ่งเป็นมาตรการหลักในการควบคุม
ไฟปุา แบ่งช่วงเวลาในการด าเนินการออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมการ (1 ต.ค. – 31 ธ.ค.) ช่วงรับมือ (1 ม.ค. – 15 พ.ค.) 
และช่วงประเมินผลและสร้างความย่ังยืน ( 16 พ.ค. – 30 ก.ย.) โดยในช่วงเตรียมการจะเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
ช่วงรับมือจะเป็นการด าเนินการ เพ่ือระงับเหตุ และช่วงประเมินผลและสร้างความย่ังยืน จะเป็นการสรุปผลและถอดบทเรียน
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในปีถัดไป 

 
 

https://wildfire.forest.go.th/firemap/index.html
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( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

มาตรการที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟปุา เป็นการทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐานงาน/
แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ศึกษา/พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการปูองกันและ
ควบคุมไฟปุา รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชากา ร
สถานการณ์ไฟปุา และพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ไฟปุาล่วงหน้า 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. ปัจจัยหนุนเสริมด้านสภาพภูมิอากาศแบบ ลา นี ญา ท าให้ประเทศไทยมีฝนมากกว่าปกติ ส่งผลให้เชื้อเพลิงใน
พ้ืนที่ปุามีความชื้นเป็นระยะๆ ยากต่อการติดไฟ ปัญหาไฟปุาจึงลดลง 

2. การบูรณาการร่วมกันระหว่างฝุายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกรมปุาไม้ ในการเฝูาระวังปูองกันไฟปุา 
โดยเฉพาะการเผาวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่ติดกับเขตปุา ตลอดจนการปูองปรามไม่ให้บุคคลในชุมชนจุดไฟเผาปุา 

3. การสนับสนุนการปูองกันและควบคุมไฟปุาจากภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสา 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟปุา 

 
หลักฐานอ้างอิง : 
          ฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS  
          ในเว็บไซต์ https://wildfire.forest.go.th/firemap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละสถิติคดีที่ได้มีการตรวจสอบ ติดตามสถานะคดี 
ค าอธิบาย :  
          พิจารณาจากการจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติคดีในระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

            สถิติคดี หมายถึง  คดีปุาไม้ ประกอบด้วยคดีไม้ และคดีบุกรุกพ้ืนที่ปุาที่แสดงผลอยู่ในระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุา 
ซึ่งเกิดข้ึนระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
          การตรวจสอบ หมายถึง เม่ือข้อมูลสถิติคดีมีการน าเข้าสู่ระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุา ส่วนยุทธการด้านการปูองกัน
รักษาปุาซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลฐานข้อมูลในระบบได้ด าเนินการวางแนวทาง การตรวจสอบฐานข้อมูลสถิติในระบบ 
          การติดตาม หมายถึง การที่หน่วยงานมีการติดตามสถานะคดี ตั้งแต่เร่ิมต้น Update ข้อมูลข้ันตอนการติดตาม    
ในทุกกระบวนการทางคดี จนสถานะคดีสิ้นสุด 
     
           ส่วนยุทธการด้านการปูองกันรักษาปุา ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละสถิติคดีที่ได้มีการตรวจสอบ ติดตามสถานะคดี ในรอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนสถิติคดี รอบ 6 เดือน ปี 65 จ านวน 1,412 คดี  
ได้ตรวจสอบติดตามทั้งหมด ท าให้ผลการด าเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 100 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 15 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เปา้หมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เปา้หมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปา้หมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 50  
(จ านวนสถิติคดีทั้งหมดของ ปี 65 
 ที่ได้ตรวจสอบ ติดตามร้อยละ 50) 

ร้อยละ 75 
(จ านวนสถิติคดีทั้งหมดของ ปี 65 
 ที่ได้ตรวจสอบ ติดตามร้อยละ 75)  

ร้อยละ 100 
(จ านวนสถิติคดีทั้งหมดของ ปี 65 

 ที่ได้ตรวจสอบ ติดตามร้อยละ 100) 

 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้

ร้อยละสถิติคดีที่ได้มีการ
ตรวจสอบ ติดตามสถานะคดี 

15 ร้อยละ 100 
(จ านวนสถิติคดี รอบ 6 เดือน ปี 65 

จ านวน 1,412 คดี ได้ตรวจสอบ
ติดตามทั้งหมด)  

15 คะแนน 
(100×15/100 = 15) 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
               ส่วนยุทธการด้านการปูองกันรักษาปุา ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งเวียนการด าเนินงานเกี่ยวกับสถิติคดี การ
กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ ดังน้ี 
1. กรมปุาไม้ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่  ทส 1605.33/22978 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เร่ือง แจ้งข้อก าหนดการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุา แจ้งให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้  ที่  1-13 และสาขาทุกสาขา 
ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานกับระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุา 
2. กรมปุาไม้ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่  ทส 1605.43/19235 ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2564 แจ้งถึงส านักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ดังน้ี  

1. ให้ด าเนินการตรวจสอบสภาพไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วในบัญชีรายละเอียดไม้แนบท้าย
ใบเบิกทาง โดยมีชนิดไม้ของกลาง ได้แก่ ไม้สัก ไม้แดง ไม้พะยูง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน และไม้มะค่าโมง กรณีมีไม้ของกลางที่ ตก
เป็นของแผ่นดินเพ่ิมเติมให้จัดท าข้อมูลไม้ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ทั้งน้ี ให้จัดท าหนังสือรายงานถึงกรมปุาไม้ทราบภายใน
วันที่ 8 เมษายน 2565 (รอบที่ 1) และวันที่ 7 ตุลาคม 2565 (รอบที่ 2) และจัดส่งไฟล์ทางโซเชียลมีเดียไลน์ เบอร์โทร 
0649628731 

2. ให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามการบุกรุก
ท าลายปุา ดังน้ี 

2.1) ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานกับระบบติดตามการบุกรุก
ท าลายปุา ทั้งน้ี ให้จัดส่งหนังสือค าสั่งแต่งตั้งรายงานถึงกรมปุาไม้ทราบภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พร้อมกรอกรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด และจัดส่งไฟล์ทางโซเชียลมีเดียไลน์ เบอร์โทร 0649628731 

2.2) ด าเนินการน าข้อมูลคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้บันทึกเข้าสู่ระบบติดตามการบุกรุก
ท าลายปุาให้แล้วเสร็จนับจากวันที่เกิดเหตุภายใน 1-2 วัน (คดีรายใหญ่) และภายใน 1-3 วัน (คดีรายเล็ก) ทั้งน้ี ให้จัดท า
หนังสือรายงานสรุปจ านวนคดีบันทึกเข้าสู่ระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด รายงานถึงกรมปุาไม้
ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และจัดส่งไฟล์ทางโซเชียลมีเดียไลน์ เบอร์โทร 0649628731 

2.3) ด าเนินการประสานพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี เพ่ือติดตามเร่ืองการออกเลขคดีอาญาที่ต้อง
สอบสวนด าเนินคดีรวมทั้งตรวจสอบสถานะผลการด าเนินคดี หากมีความคืบหน้าของผลการด าเนินคดีให้ปรับปรุงข้อมูลคดี
ในระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่มีความคืบหน้าของผลการด าเนินคดี 

2.4) กรณีด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการไม้ของกลาง ได้แก่ ขาย ขอจ าหน่ายจากสารบบ หน่วยงาน
น าไปใช้ประโยชน์ คืนของกลาง และอื่น  ๆให้ปรับปรุงข้อมูลคดีในระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุาให้แล้วเสร็จภายใน 1-3 วัน 
นับจากวันที่มีการด าเนินงาน 

2.5) กรณีด าเนินการเกี่ยวกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ได้แก่ ลงประกาศ
ตามมาตรา 25 ร้ือถอน/ท าลาย และฟ้ืนฟู ให้ปรับปรุงข้อมูลคดีในระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุาให้แล้วเสร็จภายใน 1-3 วัน 
นับจากวันที่มีการด าเนินงาน 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

2.6) คดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ที่มีการด าเนินงานตามข้อ 2.3) ข้อ 2.4) และข้อ 2.5) 
ให้จัดท าหนังสือรายงานการปรับปรุงข้อมูลคดีในระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด รายงานถึงกรมปุาไม้
ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม และจัดส่งไฟล์ทางโซเชียลมีเดียไลน์ เบอร์โทร 
0649628731 

3. ให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ด าเนินการเกี่ยวกับรายงานคดีการกระท า
ผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ ดังน้ี 

3.1) ด าเนินการรายงานคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ตามแบบรายงาน กปม.101 (คดีรายเล็ก) 
ถึงผู้อ านวยการส่วนยุทธการด้านการปูองกันรักษาปุา โดยส่งแบบรายงานทางโทรสารเบอร์ 0-2579-5967 ภายใน 24 ชั่วโมง  

3.2) ด าเนินการรายงานคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ตามแบบรายงาน กปม.102 (คดีรายใหญ่) 
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งแบบรายงานทางโทรสารเบอร์ 0-2278-8535 
อธิบดีกรมปุาไม้ โดยส่งแบบรายงานทางโทรสารเบอร์ 0-2579-8611 ผู้อ านวยการส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
โดยส่งแบบรายงานทางโทรสารเบอร์ 0-2579-8236 และผู้อ านวยการส่วนยุทธการด้านการปูองกันรักษาปุา โดยส่งแบบ
รายงานทางโทรสารเบอร์ 0-2579-5967 ภายใน 12 ชั่วโมง  
3. กรมปุาไม้ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่  ทส 1605.43/19238 ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2564 แจ้งให้ส านักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายรับผิดชอบการปฏิบัติงานกับระบบ
ติดตามการบุกรุกท าลายปุาของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา เข้ารับการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะ
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office Excel ส าหรับน าไปพัฒนางานการจัดท ารายงานสถิติคดีการกระท าผิด
กฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ พร้อมทั้งได้ก าหนดตารางการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ LINE ในกลุ่มสถิติคดีการกระท า
ผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
4. กรมปุาไม้ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.43/1408 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 แจ้งถึงส านักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ด าเนินการตรวจสอบสภาพไม้ของกลางตามแบบฟอร์มเพ่ิมเติมใหม่ รายงานกรมปุาไม้
ทราบภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบที่ 1) วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (รอบที่ 2) และจัดส่งไฟล์ทางโซเชียลมีเดียไลน์ 
เบอร์โทร 064962873 
5. ส่วนยุทธการด้านการปูองกันรักษาปุา ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ
ตรวจสอบ ติดตามสถานะคดีทั้งในระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุา การลงพ้ืนที่ และการประสานข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียไลน์ 
กับหน่วยปูองกันรักษาปุา ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา เพ่ือให้ข้อมูลสถิติคดีเกิดความถูกต้อง 
ครบถ้วน แสดงความคืบหน้าทุกกระบวนการทางคดี จนสถานะคดีสิ้นสุด พร้อมทั้งรายงานผู้บริหาร  และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบ  
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 9 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการใช้เทคโนโลยีในการจัดท าฐานข้อมูลด้านการปูองกันรักษาปุา 
2. ผู้ดูแล/นักพัฒนาระบบ มีการวางแนวทาง ออกแบบพัฒนาระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุาอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดท าฐานข้อมูลคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ และง่ายต่อการใช้ง่ายของ
เจ้าหน้าที่ (User) จากหน่วยงานส่วนภูมิภาค  

3. ระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุา เป็นการจัดการฐานข้ อมูล (Database Management) ซึ่งบริหาร
แหล่งข้อมูลคดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปุาที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางในระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุา 
เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล รวมทั้งลดความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดข้ึน
ภายในองค์กรของกรมปุาไม้ในรูปแบบเรียลไทม์ ซิสเต็ม (Real-Time System) โดยน ากระบวนการระบบสารสนเทศ       
มาจัดการฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันในการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผนให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกัน และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางเพ่ือน าไปประมวลผลร่วมกันได้ด้วยการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส าหรับความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์การประมวลผลในรูปแบบรายงานที่เรียกมาแสดงได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ รายงาน
ตามตารางเวลา (Schedules Reports) รายงานตามค าขอ (Demand Report) รายงานกรณียกเว้น (Exception Report) 

4. มีการใช้โซเชียลมีเดียไลน์ ในการประสาน ให้ค าปรึกษาแนะน า และติดตามการด าเนินงาน 
5. มีการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ผ่านระบบ LINE ในกลุ่มสถิติคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

เพ่ือเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office Excel  ส าหรับน าไปพัฒนางานการจัดท ารายงานสถิติคดี
การกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ให้มีความเป็นมาตรฐานมากข้ึน 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ข้อจ ากัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการสร้างความเข้าใจระบบติดตามการบุกรุกท าลายปาุ ที่ปรับปรุง พัฒนา 

รูปแบบใหม่น ามาพัฒนางานด้านคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
3. การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าข้อมูลในระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุาของหน่วยงานภูมิภาค 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.33/22978 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เร่ือง แจ้งข้อก าหนด
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุา 

2. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.43/19235 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การรายงานคดี
การกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่  ทส 1605.43/19238 ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบูรณาการการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ร่วมกับระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุา 

4. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.43/1408 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เร่ือง การตรวจสอบไม้ของกลาง
ในคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

5. รายงานสถิติคดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปุาไม้ กรมปุาไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 10 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)            ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .... ... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของการด าเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ตรวจสอบ 
ค าอธิบาย :  
• พิจารณาจากการด าเนินงานจากเร่ืองร้องเรียนที่ให้ด าเนินการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
• กระบวนการท างานการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน คือ เม่ือได้รับหนังสือเร่ืองร้องเรียน ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟได้สั่งการ
ให้ศูนย์ปูองกันและปราบปรามส่วนภูมิภาค 4 ภาค หรือแจ้งให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน
และปัญหาการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปุาไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปุาไม้ 
 
                    ส่วนปูองกันและกิจการพิเศษ ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ
จัดเก็บ ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการด าเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้
ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาตรวจสอบ ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ซึ่งผลการ
ด าเนินงานพบว่า การด าเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาตรวจสอบ 
ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวน 212 เร่ือง ด าเนินการเข้าตรวจสอบแล้วทั้งหมด ท าให้ผลการด าเนินงานเท่ากับ 
ร้อยละ 100 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 50  
(จ านวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมดของ ปี 65 

 ที่ตรวจสอบร้อยละ 50) 

ร้อยละ 75 
(จ านวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมดของ ปี 65  

ที่ตรวจสอบร้อยละ 75)  
 

ร้อยละ 100 
(จ านวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมดของ  
ปี 65 ที่ตรวจสอบร้อยละ 100) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

ร้อยละของการด าเนินงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้ส านัก
ปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา
ตรวจสอบ 

 

10 ร้อยละ 100 
(มีเร่ืองร้องเรียน 203 เร่ือง
ด าเนินการ ตรวจสอบแล้ว  

จ านวน 203 เร่ือง) 

10 คะแนน  
(212×10/212= 10) 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 11 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)            ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( .... ... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
   1) ปรับปรุงแนวทางการส่งเร่ืองร้องเรียนให้หน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้มีประสิทธิภาพ  
   2) ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชน เข้าถึงข้อมูล เร่ืองร้องเรียนเร่งด่วน จากระบบ e-pettition จากสายด่วนรับเร่ืองร้องเรียน
จากส่วนกลางโดยตรง 
   3) ประสานงานและท าความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล นักการเมือง เร่ืองที่
ต้องใช้ ข้อมูล ข้อระเบียบและกฎหมาย ความละเอียดในการตรวจสอบ หรือเร่ืองที่มีรายละเอียดและเอกสารเป็นจ านวนมาก หรือ
มีความซับซ้อนของวิธีการปฏิบัติ   
   4 ) ส่วนกลางก าหนดช่องทางการส่งเร่ืองร้องเรียนเร่งด่วนให้หน่วยงานภูมิภาคด าเนินการตรวจสอบ เพ่ิมทาง application 
และโทรสาร พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ ติดตามผลตามข้อร้องเรียนได้ 
   5 ) จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปูองกันและปราบปราม 4 ภาค และเจ้าหน้าที่ส่วนปูองกันรักษา
ปุาและควบคุมไฟปุา ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท้องที่ 23 ส านักฯ เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการชี้แจงความรู้เกี่ยวกับการด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ การปรับปรุงข้อมูลในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้มีการบันทึกข้อมูลการบุกรุกพ้ืนที่ให้ทันสมัยและตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดหาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
มาให้ความรู้ในการใช้แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม และการใช้เทคโนโลย่ีที่ทันสมัยในการหยุดย้ังการตัดไม้ท าลายปุาคงสภาพและยึดคืน
ผืนปุาที่ถูกบุกรุก 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
             ส่วนปูองกันและกิจการพิเศษจัดประชุม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลต่างๆ หารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้กับผู้มีอิทธิพล นักการเมือง ท าให้การด าเนินงานจากการร้องเรียน
ประสบความส าเร็จมากข้ึน จากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพ้ืนที่ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
           สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจึงท าให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปูองกันและปราบปราม 4 ภาค กับ
เจ้าหน้าที่ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท้องที่ ทั้ง 23 ส านัก.ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความล าบาก ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการของจังหวัดในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 โดยเฉพาะ
การกักตัวและติดตามอาการบุคคลที่เข้ามาพ้ืนที่จึงให้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเป็นด้วยความล่าช้า 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     แบบตารางสรุปข้อมูลเร่ืองร้องเรียน ของส่วนปูองกันและกิจการพิเศษ ประกอบด้วย  

- เร่ืองร้องเรียนจากระบบ E-petition ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- เว็บไซต์ของกรมปุาไม้  
- ศูนย์บริการประชาชน 1362  
- หนังสือหรือจดหมายร้องเรียน โดยข้อมูลในตารางได้เก็บรวมรวมเร่ืองร้องเรียนทั้งหมดที่ส่วนปูองกันและกิจการพิเศษได้

ด าเนินการ แยกตามพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่รับผิดชอบของ สจป. รวมทั้งข้อมูลในภาพรวมของแต่ละปีงบประมาณฯ  
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 12 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(   ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จการประสานงานและรวบรวมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
อุดหนุนของเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค าอธิบาย :   
            • เครือข่ายทรัพยากรปุาไม้ หมายถึง เครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลในชุมชน
หรือหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) แล้วรวมตัวเป็นเครือข่าย โดยมีกิจกรรมร่วมกันด้วย
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ในท้องถ่ินของตนหรือใกล้เคียง 
            • เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ ปุา (รสทป.) ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  
20 เครือข่าย  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับ 3  
(ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 1-3 แล้วเสร็จ) 

 
 

ระดับ 4  
(ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 1-4 แล้ว

เสร็จ) 
 

ระดับ 5  
(เสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณฯ ให้
ผู้อ านวยการส านักปูองกันรักษาปุา

และควบคุมไฟปุาทราบ) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ก า ร
ประสานงานและ รวบ รวม
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
อุดหนุนของเครือข่ายราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 
2565 
 

10 ด าเนินการจัดท าเป็นประกาศกรมปุาไม้
เพ่ือแจ้งรายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแจ้งให้
หน่วยงานในพ้ืนที่ เ ข้าไปก ากับดูแล 
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงิน ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ส่วนภาคี
เครือข่ายปูองกันรักษาปุา ได้ลงพ้ืนที่
ตรวจติดตามเครือข่าย รสทป. ที่ได้รับ
เงินอุดหนุนไปแล้ว 10 เครือข่าย 
 

5 
(50x10/100 = 5) 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 13 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(   ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
          การด าเนินการตรวจติดตามกิจกรรมของเครือข่ายองค์ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) ที่ได้รับเงินอุดหนุน เจ้าหน้าที่
ส่วนภาคีเครือข่ายปูองกันรักษาปุาแนะแนวทางการจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของเครือข่าย
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) ให้มีลักษณะและรูปแบบไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นย้ าเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่คอยให้ค าแนะน า
แก่เครือข่ายฯ  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
         1. เงินงบประมาณที่สนับสนุนเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ ราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) 
         2. จ านวนเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) จ านวน 195 เครือข่าย จ านวน 19,183 คน 
         3. เครือข่ายด้านการป้องกันรักษาป่าครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
          1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
          2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) ไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุม
ทุกเครือข่าย 
          3. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุน 
          4. ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านเครือข่าย รสทป.  

หลักฐานอ้างอิง :  
         1. ประกาศกรมปุาไม้ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เร่ือง รายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา 
(รสทป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         2.  หนังสือส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ที่ ทส 1605.73/3367 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ด าเนินการและตรวจติดตามกิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) การจัดตั้งเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ปุา (รสทป.) และการด าเนินงานของศูนย์ภาคีเครือข่ายปูองกันรักษาปุา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        3.  ตัวอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา 
(รสทป.) 
 
 
 
 
 
 

 

  

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 14 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
(   ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของคดีรายใหญ่ที่ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ค าอธิบาย :  
คดีรายใหญ่ หมายถึง คดีที่มีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไ ม้ ในลักษณะที่มีนายทุน ผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นักการเมืองที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป โดยมีข้อสังเกต ดังน้ี 

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 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 
การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หมายถึง การด าเนินการกับคดีรายใหญ่ตามข้ันตอน ดังน้ี   

1. วิเคราะห์ข่าว/เบาะแส /การตรวจพบเปูาหมาย (จากบุคคล/GIS) ว่าข้อมูลจริง หรือเท็จ โดยจะน าข้อมูลที่เป็นจริง
รายงานเท่าน้ัน 

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

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

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

 
โดยที่ 
เปูาหมายข้ันต่ า :      ร้อยละ 50 – 69  ของจ านวนคดีรายใหญ่ที่ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
เปูาหมายมาตรฐาน : ร้อยละ 70 – 89  ของจ านวนคดีรายใหญ่ที่ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
เปูาหมายข้ันสูง :      ร้อยละ 90 – 100 ของจ านวนคดีรายใหญ่ที่ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 15 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(   ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละของคดีรายใหญ่ที่ได้มีการ
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปุาไม้ 

10  ร้อยละ 100  
จ านวน 5 คดี 

 

10 คะแนน 
(100x10/100 = 10) 

 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
        1. ด าเนินการตรวจปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ เร่งรัดการด าเนินคดีปุาไม้ที่กระท าในรูปแบบคดีราย
ใหญ่โดยเร่งด่วน 
        2. วางแผนการท างานอย่าง รวดเร็ว รัดกุม เพ่ือน าไปสู่การด าเนินการตรวจยึด/จับกุม พร้อมแจ้งความกล่าวโทษ 
 ต่อพนักงานสอบสวน 
        3. ปรับปรุงการปฏิบัติการทางลับ การสืบสวน หาแหล่งข่าว และการวิเคราะห์ติดตามผู้กระท าผิด  
        4. จัดชุดอัตราก าลังพลเพ่ือเตรียมพร้อมปฏิบัติการ จ านวน 2 ชุด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่  
 ในสังกัด 
        5. ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้  โดยใช้เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการปฏิบัติงาน อาทิเช่น GPS Track, กล้อง NCAPS กล้อง GoPro กล้อง VDO ระบบ
ดิจิตอล และอื่น ๆ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
        1. การวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดเปูาหมาย การบูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง การจัดชุดอัตราก าลังพลในแต่ละ
ภารกิจ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง หรือการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย  
       2. การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ             
       3. ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ของเจา้หน้าที่ภายในสังกัดที่ท าให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 16 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(   ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
          1. ช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ต้องมีการวางแผนเร่ืองระยะเวลาในการเดินทางที่มีจ ากัดเน่ืองจากต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในแต่ละจังหวัด และปฏิบัติตามพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน               
          2. การปฏิบัติงานในพ้ืนที่บางแห่ง เช่น พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพ้ืนที่ความม่ันคง มักเกิดเหตุความไม่สงบใน
พ้ืนที่ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องบูรณาการกับหน่วยงานด้านความม่ันคงเข้าร่วมปฏิบัติการ 
          3. การตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน จ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น  
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบ จึงท าให้ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบพอสมควร 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. ตัวอย่างการรายงานผู้บริหาร จ านวน 1 เร่ือง หนังสือศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)  

ที่ ทส 1605.82/56 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เร่ือง รายงานการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปุาไม้ แบบ กปม. 102 (คดีรายใหญ่) 
2. ตารางรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) (คดีรายใหญ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 17 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

ตัวชี้วัดที่ 6  : จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย-เข้าครอบครอง (ไร่) 

ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ปุาไม้ที่ได้รับการปูองกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพ้ืนที่ปุาไม้ที่ได้รับการปูองกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนที่ปุาไม้ที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 
แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 มาตรา 25 พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เม่ือได้ก าหนดปุาใดเป็นปุาสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาปุาสงวนแห่งชาติน้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปน้ี 

(1) สั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากปุาสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มี
ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี ร้ือถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือ
สิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตปุาสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

(3) ยึด ท าลาย ร้ือถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เม่ือผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือ
รู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ัน 
ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายน้ันทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือ
ขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพ่ือชดใช้ ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินน้ันโดยอนุโลม 

(4) ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือปูองกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ปุาสงวนแห่งชาติใน
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
 ข้ันตอนการด าเนินงาน ในปี 2565 
1. ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาท าหนังสือแจ้งให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่  1 -13 และส านักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขาทราบถึงกระบวนการด าเนินงานตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 
4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การตรวจสอบ ข้ันตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 ข้ันตอนที่ 3 การร้ือถอน และข้ันตอนที่ 4 
การช าระเงิน โดยในการจัดท าตัวชี้วัด ข้ันตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานตัวชี้วัด คือ ข้ันตอนที่ 2 ลงนาม
ประกาศตาม ม.25 โดยเร่ิมนับค่าเปูาหมายพ้ืนที่เป็นข้ันตอนการด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยปูองกันรักษาปุาใน
พ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการ ภายใต้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ รายงานส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาเพ่ือรวบรวมสรุป 
และติดตามการปฏิบัติงาน 
2. ให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการด าเนินการให้ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา
ตามแบบรายงานฉบับใหม่ (แบบ สปฟ. 01) ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ info.forest.protect@gmail.com และส่งรายงาน
ประจ าเดือนให้กรมปุาไม้ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และให้รายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไข เพ่ือพิจารณา
ให้การด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 
ฝุายแผนงานด้านปูองกันรักษาปุา ส่วนยุทธการด้านการปูองกันรักษาปุา ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ท าหน้าที่
รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ เพ่ือน ามาสรุปข้อมูลเป็นรายจังหวัด และรายงานผลการด าเนินการให้อธิบดีกรมปุาไม้ 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 
กรณีพบตัว และไม่พบตัวผู้กระท า
ความผิด 
1) เข้าตรวจสอบพ้ืนที่บุกรุกปุาสงวน
แห่งชาติที่มีการปลูกพืชผลอาสิน 
2) ตรวจยึดพ้ืนที่ ตามกฎหมาย 
3) ปิดประกาศแจ้งให้ผู้ครอบครอง
ทราบเพ่ือแสดงสิทธิโต้แย้ง 

 

กรณีไม่พบตัวผู้กระท าความผิด 
1) พนง.ผู้รับผิดชอบคดีเสนอให้ พนง.
จนท.ผู้ควบคุมฯ ใช้มาตรการตาม
มาตรา 25 แห่ง พรบ.ปุาสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 
2) มีหนังสือแจ้งผู้กระท าผิดให้ออก
จากปุาสงวนแห่งชาติ ท าลาย หรือร้ือ
ถอน แบบ ปส.ม.25 (ก) มีค าสั่งให้
ผู้กระท าผิด หรือครอบครอง ท าลาย 
หรือร้ือถอน แบบ ปส.ม.25 (ข) และปิด
ประกาศ 
กรณีพบตัวผู้กระท าผิด 
1) พนง.ผู้รับผิดชอบคดีเสนอให้ 
พนง.จนท.ผู้ควบคุมฯ ใช้มาตรการ
ตามมาตรา 25 แห่ง พรบ.ปุาสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 
2) การแจ้งเตือน/อุทธรณ์ให้มีหนังสือ
แจ้งผู้กระท าผิดให้ออกจากปุาสงวน
แห่งชาติ ท าลาย หรือร้ือถอน แบบ 
ปส.ม.25 (ก) มีค าสั่งให้ผู้กระท าผิด 
หรือครอบครอง ท าลาย หรือร้ือถอน 
แบบ ปส.ม.25 (ข) และปิดประกาศ 

 

กรณีพบตัวและไม่พบตัวผู้กระท าผิด 
มีหนังสือแจ้งเตือน แบบ ปส.ม.25 (ค) 
ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
(เปูาหมาย 5,000 ไร่) และสรุปรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้

จ านวนพ้ืนที่ปุาไม้ที่ได้รับ
การปูองกันการบุกรุก
ท าลาย-เข้าครอบครอง (ไร่) 

5 ร้อยละ 50 
เป้าหมายการด าเนินงาน 6 เดือน  
พิจารณาการประเมินผลจากการวัดผล
กระบวนงาน ข้ันตอนดังน้ี 
กรณีพบตัว และไม่พบตัวผู้กระท าความผิด 
1) เข้าตรวจสอบพ้ืนที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
ที่มีการปลูกพืชผลอาสิน 
2) ตรวจยึดพ้ืนที่ ตามกฎหมาย 
3) ปิดประกาศแจ้งให้ผู้ครอบครองทราบเพ่ือ
แสดงสิทธิโต้แย้ง 
โดยในรอบ 6 เดือนมีผลการด าเนินการเป็น
คดีพ้ืนที่บุกรุก จ านวน 794 คดี รวมเป็นเน้ือที่
จ านวน 7,635.35 ไร่ ซึ่งทุกคดีด าเนินการตาม
กระบวนงาน ที่ก าหนดครบถ้วน คิดเป็น 100 % 

2.5 
(50x5/100=2.5) 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ท าหนังสือแจ้งให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขาทราบถึงกระบวนการด าเนินงานตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 
4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การตรวจสอบ ข้ันตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 ข้ันตอนที่ 3 การร้ือถอน และข้ันตอนที่ 4 
การช าระเงิน โดยในการจัดท าตัวชี้วัด ข้ันตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานตัวชี้วัด คือ ข้ันตอนที่ 2 ลงนาม
ประกาศตาม ม.25 โดยเร่ิมนับค่าเปูาหมายพ้ืนที่เป็นข้ันตอนการด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยปูองกันรักษาปุาใน
พ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการ ภายใต้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ รายงานส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาเพ่ือรวบรวมสรุป 
และติดตามการปฏิบัติงาน 

2. ให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการด าเนินการให้ส านักปูองกันรักษาปุาและ
ควบคุมไฟปุาตามแบบรายงานฉบับใหม่ (แบบ สปฟ. 01) ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ info.forest.protect@gmail.com 
และส่งรายงานประจ าเดือนให้กรมปุาไม้ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และให้รายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทาง
การแก้ไข เพ่ือพิจารณาให้การด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ต่อไป 

3. ส่วนยุทธการด้านการปูองกันรักษาปุา  ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินการ เพ่ือน ามาสรุปข้อมูลเป็นรายจังหวัด และรายงานผลการด าเนินการให้อธิบดีกรมปุาไม้ทราบทุกเดือน 

4. ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติราชการลงในแบบฟอร์ม
การรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมปุาไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน รายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        1. หน่วยงานระดับพ้ืนที่มีการบูรณาการด้านการปฏิบัติงานร่วมกัน 
        2. ด้านกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

                     2.1 พ.ร.บ. ปุาไม้ พุทธศักราช 2484 
                     2.2 พ.ร.บ. ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
                     2.3 พ.ร.บ. สวนปุา พ.ศ.2535, ปรับปรุง 2558 
                     2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 
                     2.5 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
           3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมปุาไม้ และในพ้ืนที่ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1-13 
และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขา  
          4. ยานพาหนะ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพ้ืนที่  

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. เวลาออกปฏิบัติงาน ส่วนมากราษฎรในพ้ืนที่ ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และบางกรณีมีการ
ร่วมตัวกันเป็นม็อบมวลชนเพ่ือขัดขวางการท างานของเจ้าหน้าที่  

2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ เช่น กรณีข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านปูองกันรักษาปุา 
เจ้าหน้าที่ปุาไม้มีภารกิจหลายภารกิจที่จะต้องด าเนินการ และมีเร่ืองส าคัญเร่งด่วนตามนโยบาย คทช. ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 
พ.ย. 2561 เป็นต้น 

3. พ้ืนที่บางส่วน กรมปุาไม้ได้จัดสรรให้ท ากินโครงการ คทช. บางส่วนได้แจ้งครอบครองตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 บางส่วน
เป็นพ้ืนที่ สปก.บางส่วนได้ขออนุญาตจากกรมปุาไม้ในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปุา บางส่วนเป็นพ้ืนที่ปุาชุมชน   

4. ข้อจ ากัดด้านนโยบายที่เป็นข้อขัดแย้งกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ ในกรณีนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ
กรอบมาตรการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ปุาไม้ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 2561 เป็นต้น 

5. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษา
ปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ในข้อ 3.3 (2) 
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ไม่ได้หมายความรวมถึงผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไ ม้สาขา ดังน้ัน
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขา จึงไม่มีอ านาจในการลงนามในค าสั่งให้ผู้กระท าผิดออกไปจากปุาสงวน
แห่งชาติ และร้ือถอนพืชผลอาสิน สิ่งปลูกสร้าง จึงท าให้เกิดความล่าช้า เน่ืองจากต้องให้ผู้มีอ านาจบุคคลอื่น ตามประกาศ
กระทรวงฯ เป็นผู้ลงนามแทน ซึ่งข้ันตอนเสนอให้ผู้มีอ านาจผู้อื่นลงนามแทนต้องใช้ระยะเวลา เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการในพ้ืนที่/จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขา 

6. เน่ืองจากแปลงปลูกยางพาราของราษฎรในพ้ืนที่ ที่ได้รับการอนุญาตให้ท ากินในปุาสงวนแห่งชาติตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 
ไม่มีความชัดเจน จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบพ้ืนที่ และความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าด้วยการละเมิด 

7. ผู้รายงานตัวชี้วัดของส านักพ้ืนที่มีภารกิจงานหลายหน้าที่ ท าให้การพิจารณา คัดกรองข้อมูลและการรายงานผล
เกิดความล่าช้า 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.32/17416 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เร่ือง การก าหนดเปูาหมาย

การปฏิบัติงานด้านการปูองกันรักษาปุา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก าหนดเปูาหมาย 5,000 ไร่) 
2. หนังสือการรายงานผลการด าเนินคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ คดี พ้ืนที่บุกรุกปุา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จากส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ และจากหน่วยงานในสังกัดของส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
3. สถิติคดีกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ คดีพ้ืนที่บุกรุกปุา ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา กรมปุาไม้ 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค าอธิบาย :  

 เป็นเคร่ืองมือส าคัญส าหรับผู้บริหารกรมในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานที่ก าหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา              
1 ปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเปูาหมาย ตอบสนองต่อเปูาหมาย  
การให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมปุาไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 

 สูตรการค านวณ 
ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก/กลุ่ม 
 

                                   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของส านัก/กลุ่ม 
 

          ส่วนแผนงานและนวัตกรรมด้านการปูองกันรักษาปุา  ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 
31 มีนาคม 2565) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า ด าเนินการได้ มากกว่าร้อยละ 95 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายข้ันต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายข้ันสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

10 มากกว่าร้อยละ 95 10 
(100x 10/100= 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
       1. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301-302) ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ด าเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากส านักงบประมาณ 
       2.  จัดท าแผนภาพรวม (สผส .65/1-5 ) ส่ ง ให้ส า นักแผนงานและสารสน เทศ ด า เนินการขออนุมัติจาก                    
อธิบดีกรมปุาไม้ 
       3. จัดท าสรุปแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบสรุป ปม.65-1) และ 
(แบบสรุป ปม.65-2) ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการขออนุมัติจากอธิบดีกรมปุาไม้ 
       4. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปม.1-2) ที่สอดคล้องกับแบบ            
สรุป ปม.65-1 และแบบสรุป ปม.65-2 ให้ผู้อ านวยการส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาลงนาม 
       5. แจ้งส านักบริหารกลางด าเนินการตามแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงกา รจัดสรรงบประมาณรายจ่าย               
(แบบ ง.241) ตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค และแจ้งส านักบริหารกลางเพ่ือด าเนินการตามรายงาน
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) เพ่ือด าเนินการจัดส่งเงินจัดสรรไปยังส านักเบิกจ่าย            
โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 
      6. ด าเนินจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เร่งรัดการก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2565 ต่อไป 
      7. ด าเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วให้หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขา) 
      8. ฝุายแผนงานและงบประมาณ ส่วนแผนงานและนวัตกรรมด้านการปูองกันรักษา ปุา ด าเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบรายงาน ดังน้ี 
          8.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง (แบบ สผส-ก) 
         8.2 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่าย (แบบ สผส-ป) 
          8.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1 -13 
และสาขาทุกสาขา (แบบ สผส-จ)   
      9. ฝุายแผนงานและงบประมาณ ส่วนแผนงานและนวัตกรรมด้านการปูองกันรักษาปุา ด าเนินการจัดท าผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน 9 
เดือน และรอบ 12 เดือน  
      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     1. พระราชราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 
     2. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจ าส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา กรมปุาไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     3. ยานพาหนะ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น Application Line  
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  การติดตามผล/การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมาประสบปัญหาการติดขัดใน
การประสานขอข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินการ) ซึ่งทางส่วนภูมิภาคส่งรายงานผลมาล่าช้ามาก บางส านักฯ 
หรือบางศูนย์ปุาไม้  ไม่ส่งรายงานผลการเบิกจ่าย ทั้งที่มีการสอบถามเป็นการล่วงหน้าแล้วก่อนก าหนดเวลาที่ให้ส่งรายงาน 
ท าให้ไม่ทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและเกิดความล่าช้า  

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 24 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
         1. การน าเข้าข้อมูล แก้ไข ปรับเปลี่ยน ข้อมูลในระบบแผนงานและการติดตามประเมินผล  ยังคงติดขัด เพราะต้อง
เม่ือกรอกข้อมูลแล้ว ระบบไม่บันทึก ท าให้ต้องเข้ากรอกซ้ า ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน  
         2. ให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้แต่ละแห่ง รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานให้เป็นปัจจุบัน เช่น จ านวน
บุคลากร ข้อมูลครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารบ้านพัก เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและจัดล าดับ
ตามความจ าเป็น 
         3. ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบด้านการรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน ของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ในแต่ละพ้ืนที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทุกคร้ัง เน่ืองจากข้อมูล   
ที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อน ท าให้เกิดความล้าช้าในการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
         1. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/16606 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เร่ือง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
         2. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/16886 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
         3. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/18498 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การรายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบรายงาน สผส-ก สผส-จ และ สผส-ป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 25 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

 

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

รายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี่ยวกับ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 
2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไป
รายจ่ายประจ า) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
                                    จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของส านัก/กอง/กลุ่ม 
                      
จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-4)** ของส านัก/กอง/กลุ่ม 

 
           ส่วนอ านวยการ ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 
31 มี.ค. 65) ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินการได้ ร้อยละ 36.70 และคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.53 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายข้ันต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายข้ันสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้

ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(ภาพรวม) 

10    36.70 % 3.06 
(30.58 x 10/100 = 3.06) 

 
 
 
 
 

X 100 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 26 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
       1. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301-302) ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ด าเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากส านักงบประมาณ 
       2.  จัดท าแผนภาพรวม (สผส.65/1 -5 ) ส่ ง ให้ส า นักแผนงานและสารสนเทศ ด า เนินการขออนุมัติจาก                    
อธิบดีกรมปุาไม้ 
       3. จัดท าสรุปแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบสรุป ปม.65-1) และ 
(แบบสรุป ปม.65-2) ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการขออนุมัติจากอธิบดีกรมปุาไม้ 
       4. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปม.1-2) ที่สอดคล้องกับแบบสรุป 
ปม.65-1 และแบบสรุป ปม.65-2 ให้ผู้อ านวยการส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาลงนาม 
       5. แจ้งส านักบริหารกลางด าเนินการตามแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย               
(แบบ ง.241) ตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค และแจ้งส านักบริหารกลางเพ่ือด าเนินการตามรายงาน
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) เพ่ือด าเนินการจัดส่งเงินจัดสรรไปยังส านักเบิกจ่าย            
โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 
      6. ด าเนินจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เร่งรัดการก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2565 ต่อไป 
      7. ด าเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วให้หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขา) 
      8. ฝุายการเงินและบัญชี ส่วนอ านวยการ ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ
รายงาน ดังน้ี 
          8.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง (แบบ สผส-ก) 
          8.2 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่าย (แบบ สผส-ป) 
          8.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1 -13 
และสาขาทุกสาขา (แบบ สผส-จ)   
      9. ฝุายการเงินและบัญชี ส่วนอ านวยการ ด าเนินการจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) ในรอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน  และรอบ 12 เดือน 
 
      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     1. พระราชราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     2. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจ าส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา กรมปุาไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     3. ยานพาหนะ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น Application Line  
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 27 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    
การติดตามผล/การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมาประสบปัญหาการติดขัดในการประสานขอข้อมูล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินการ) ซึ่งทางส่วนภูมิภาคส่งรายงานผลมาล่าช้ามาก บางส านักฯ หรือบางศูนย์ปุาไม้  
ไม่ส่งรายงานผลการเบิกจ่าย ทั้งที่มีการสอบถามเป็นการล่วงหน้าแล้วก่อนก าหนดเวลาที่ให้ส่งรายงาน ท าให้ไม่ทราบผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณและเกิดความล่าช้า รวมทั้งการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผ่านมาประสบปัญหาติดขัดในการด าเนินการ 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่
สามารถประสานการด าเนินการ ประสานข้อมูล และขาดการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
        1.  ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบด้านการรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน ของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ในแต่ละพ้ืนที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทุกคร้ัง เน่ืองจากข้อมูล   
ที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อน ท าให้เกิดความล้าช้าในการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน 

        2.  ควรพัฒนาระบบ (e-GP) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หลักฐานอ้างอิง : 
        1. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/16606 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เร่ือง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
        2. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/18498 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การรายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบรายงาน สผส-ก สผส-จ และ สผส-ป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

ตัวชี้วัดที่ 9  : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (PMQA หมวดที่ 1 – 

หมวดที่ 6) พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามตัวชี้วัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 

 สูตรค านวณ 
ตัวชี้วัดกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 
น้ าหนัก 
(Wi) 

คะแนนที่ได ้
(SMi) 

คะแนนเฉล่ียถ่วง
น้ าหนัก 

(Wi X SMi) 
ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงข้อมูลที่
ส าคัญบนหน้าเว็บไซต์ของส านักปูองกัน
รักษาปุาให้เป็นปัจจุบันและตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

1 SM1 (W1 X SM1) 

น้ าหนักรวม ∑ Wi = 1.00 ค่าคะแนนของ 
ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 

∑(Wi X SMi) 

              
  โดยที่ : 
                   W  =  น้ าหนักความส าคัญที่ให้แต่ละเปูาหมายผลผลิตและผลรวมของน้ าหนักของทุกเปูาหมายการ
ผลิตเท่ากับ 1.00 
                  SM  =  ค่าคะแนนที่ได้ 
                   i    =  ล าดับที่ของกิจกรรม / โครงการที่รับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ∑(Wi X SMi) = 1 
2 ∑(Wi X SMi) = 2 
3 ∑(Wi X SMi) = 3 
4 ∑(Wi X SMi) = 4 
5 ∑(Wi X SMi) = 5 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

เกณฑ์การประเมิน :  

 
เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (5) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

ระดับคะแนน 1 – 2 ระดับคะแนน 3 - 4 ระดับคะแนน 5 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

10 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน N/A 

 
หมายเหตุ : N/A คือ ยังไม่ทราบผลคะแนน ให้อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เน่ืองจากแนวทางแผนพัฒนาองค์กรของกรมปุาไม้
ให้รายงานผลรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. กรมปุาไม้ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 2316 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เร่ือง แผนพัฒนาองค์การ
กรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาองค์การ 
จ านวน 2 คร้ัง ดังน้ี 

1.1 คร้ังที่ 1 รายงานรอบ 9 เดือน (ต.ค.64 - มิ.ย.65) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
1.2 คร้ังที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน (ต.ค.64 – ก.ย.65) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

2. ค าสั่งกรมปุาไม้ ที่ 1512/2565 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เร่ือง การจัดหน่วยงานภ ายในและก าหนด
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนแผนงานและ
สารสนเทศ ฝุายเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านปูองกันรักษาปุา จัดท าฐานข้อมูลของส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา
ลงเว็บไซต์ส านัก 

3. ส่วนแผนงานและสารสนเทศ ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ท าหน้าที่ติดตาม รวบรวม อัพเดตฐานข้อมูล   
ลงเว็บไซต์ของส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา และรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน  
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ส านัก  
        2. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ส านัก 
        3. อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ของส านักงาน 

         
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
           - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. กรมปุาไม้ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 2316 ลงวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2565 เร่ือง แผนพัฒนา
องค์การกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ค าสั่งกรมปุาไม้ ที่ 1512/2565 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เร่ือง การจัดหน่วยงานภายในและก าหนด
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

3. เว็บไซต์ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


