
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนเชิงยุทธศาสตร์ 
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 



 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 

แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

มาตรา ๗๘ กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และมาตรา 

๘๕ กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

นโยบายการป่าไม้แห่งชาติได้กําหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐  

ของพื้นที่ประเทศ เพื่อประโยชน์ ๒ ประการ คือ 

 ๑. เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดิน น้ํา พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่หายากและป้องกันภัย

ธรรมชาติอันเกิดจากน้ําท่วมและการพังทลายของดิน รวมตลอดถึงประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และ

นันทนาการของประชาชน ในอัตราร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ 

 ๒. เพื่อเศรษฐกิจ กําหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่า เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 

ในอัตราร้อยละ ๑๕ 

ในการดําเนินการตามนโยบายการป่าไม้แห่งชาติดังกล่าว ได้วางแนวทางการจัดการด้านการ

ป้องกันรักษาป่าและการพัฒนาป่าไม้ของชาติ ให้กรมป่าไม้ใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ สรุปได้ดังนี้ 

 ๑. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนรู้สึกรักและหวงแหน รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

 ๒. ส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐทั้งเชิงเศรษฐกิจและเพื่อใช้สอยสําหรับ

ครัวเรือน 

 ๓. ดําเนินการวิจัยด้านป่าไม้ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับสูง 

 ๔. แก้ปัญหาการทําลายป่าในรูปแบบต่างๆ เช่น การทําไร่เล่ือนลอย ภัยจากไฟป่า 

การรุกล้ําพ้ืนที่ป่าจากเชิงเขา จัดตั้งศูนย์ร่วมการปราบปรามในแต่ละภาค และมาตรการลงโทษ

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

แผนเชิงยุทธศาสตร์สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าฉบับน้ี ประกอบไปด้วยแนวคิดหลัก 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและแนวทางการดําเนินการ เป็นกรอบสําหรับการดําเนินการในเชิงบูรณา

การ เพื่อร่วมกันกับส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ในการอนุรักษ์ป้องกัน

รักษาและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อไป 

 

๒ 



 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๓

แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

บทที่ ๒ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ มีภารกิจด้านการ

ป้องกันรักษาป่า โดยการศึกษาวิเคราะห์และกําหนดยุทธศาสตร์การป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟ

ป่า และการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย รวมท้ังกําหนดแนวทาง รูปแบบและวิธีการในการ

ป้องกันรักษาป่า และการปราบปรามการกระทําผิดโดยกลยุทธ์การมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและอาสาสมัครป้องกันรักษาป่า และมีหน้าที่ควบคุม กํากับ ตรวจสอบการดําเนินการตาม

หลักเกณฑ์และมาตรการในการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการนําไม้และของป่าเคลื่อนที่ ภารกิจด้านการ

ป้องกันไฟป่า โดยการศึกษาวิจัยและพัฒนาหาแนวทาง รูปแบบและวิธีการในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่า และมีภารกิจอื่นตามที่กรมป่าไม้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีจํานวนเจ้าหน้าที่รวม

ทั้งส้ิน ๖,๘๕๓ คน แบ่งตามประเภทและพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
 

ประเภท ส่วนกลาง (คน) ภูมิภาค (คน) รวม (คน) 

ข้าราชการ ๓๐๐ ๔๘๔ ๗๘๔ 

ลูกจ้างประจํา ๒๑๒ ๑,๒๒๖ ๑,๔๓๘ 

พนักงานราชการ ๖๕๑ ๒,๕๘๕ ๓,๒๓๖ 

พนักงานจ้างเหมา ๖๙ ๑,๓๒๖ ๑,๓๙๕ 

รวม ๑,๒๓๒ ๕,๖๑๒ ๖,๘๕๓ 

 หน่วยปฏิบัติในพื้นที ่

โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
 

 หน่วยงานส่วนกลาง 

 ๔. ส่วนควบคมุไฟป่า 

 ๓. ส่วนยุทธการด้านป้องกนัและปราบปราม 

 ๑. ส่วนอํานวยการ 

 ๑. หน่วยประสานงานการป้องกนัและปราบปรามประจําจังหวัด ๖๕ จังหวัด 

 ๒. ส่วนแผนการป้องกันและปราบปราม 

 ๒. หน่วยป้องกันรักษาป่า ๔๓๓ หน่วย 

๓. ศูนย์ส่งเสริมการควบคมุไฟป่า ๔ ศนูย์

 



 แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

บทที่ ๓ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
ด้าน 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

1. โครงสร้าง  เป็นหน่วยงานหลักในการดแูล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรป่าไม้ ที่

มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่า

ด้วยการป่าไม้ 

 

 

 

 การมอบหมายงานให้
หน่วยงานที่จดัตั้งขึ้น มีความ

ซ้ําซ้อน 

 ไม่มีแผนงานและงบประมาณ
รองรบัทกุหน่วยงานและ

กิจกรรมทําให้ต้องเจียดจ่าย

งบประมาณและบุคลากรจาก

กิจกรรมปกติ 

 หน่วยปฏิบัติไม่มีกรอบ
โครงสร้างที่ชัดเจน เช่น หน่วย

ป้องกนัฯ 

 

 ตั้งคําของบประมาณตาม 

กิจกรรมทีจ่ัดโครงสร้างไว้ 

 

 

 

 กรอบโครงสร้างไม่เปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าทีก่้าวหน้า

ในตําแหน่งหน้าที่ เช่น 

หัวหน้าหน่วยควรเปน็ระดับ

อาวุโส 

 

 

2. บุคลากร  มีความรู้ความชํานาญเฉพาะ

ด้าน 

 มีความรู้และประสบการณ์ใน

 จํานวนข้าราชการมีสัดส่วนไม่
สอดคล้องกับพื้นทีป่่าที่

รับผิดชอบ 

 หาแนวร่วมจากประชาชน 

หน่วยงานภายนอก 

 ได้รบัผลตอบแทนตาม

 ไม่มีความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที ่

ผลการปฏิบตัิงานทีไ่ปกระทบ

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๔ 



 แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
ด้าน 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

งานทีป่ฏิบตัิ 

 มีความรอบรู้กฎหมายหลาย
ฉบับ 

 

 เจ้าหน้าที่ขาดการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถที่จะ

นํามาใช้ปฏิบตัิงาน 

 

ตําแหน่ง 

ของบประมาณเพื่อฝึกอบรม

พัฒนาบุคลากรในหลกัสูตร

ต่างๆ 

ผลประโยชน์ผู้มีอิทธิพลจะทํา

ให้ผู้ปฏิบตัิมีความเสี่ยงใน

ความก้าวหน้าหรือถูกโยกย้าย 

3. การบริหารจัดการ  มีการถ่วงดุลอํานาจ (check and 

balance) ระหว่างการปฏิบตัิงาน

ของส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 

โดยสํานกัพื้นที่และส่วนกลางมี

อํานาจสั่งการและตรวจสอบกนั

ได้ 

 

 

 

 

 

 

 มีการบริหารจัดการแบบ
ล้าสมัย นิยมการทําแบบเดิมที่

คุ้นเคย 

 การบริหารจดัการไม่โปร่งใส 

 การถ่ายทอดงานระหว่าง
บุคคลไม่เปน็ทีมงาน มี

ลักษณะเฉพาะบุคคลมาก

เกินไป คนที่ถกูมอบหมายงาน

ไม่อยู่งานเดินต่อไม่ได้

เนื่องจากคนอื่นๆ ไม่ทํา

รายละเอียดของงาน 

 การสั่งงาน สั่งตามตัวบุคคล 

ไม่สั่งตามสายงาน หรือตาม

หน้าทีร่บัผิดชอบทําให้เกิด

 สร้างการทํางานแบบเป็นทีม 

มอบหมายให้ทุกคนใน

หน่วยงานมีส่วนร่วม 

 นําเทคโนโลยีมาใช้ 

 ขอรับงบประมาณในการ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถให้มากขึ้น 

 นําระบบประเมินตาม
พระราชบัญญัติข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ.2551 มาใช้แบบ

เข้มข้น 

 

 

 ขาดการเชื่อมโยงงานของ
หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งใน

ส่วนภูมิภาคกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ทําให้

การทํางานไม่บูรณาการ 

ต่างคนต่างทาํ 

 มีการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมือง 

 

 

 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๕ 



 แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
ด้าน 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

ภาวะงานล้นมือสําหรบัคนที่มี

ความสามารถ และไม่มีงานทํา

สําหรับคนทีไ่ม่แสดง

ความสามารถ 

4. งบประมาณ  งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรเป็นงบ

ดําเนินงานทั้งหมด ทําให้สามารถ

เปลี่ยนแปลงไปใช้ในกิจกรรม

สําคัญเร่งด่วน ด้านการป้องกัน

รักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้ทนัท ี

 

 งบประมาณทีไ่ด้รบัไม่

สอดคล้องกับพื้นทีท่ี่

รับผิดชอบได้รับงบประมาณ

โดยเฉลีย่ไร่ละ 1 บาท 

 

 

 

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 มีโอกาสของบประมาณได้

จากหลายแหล่ง 

 นําสถานการณ์วิกฤติในพื้นที่

ป่าไม้ปัจจุบนัไปนําเสนอเพือ่

ของบประมาณ 

 

 การจัดสรรงบประมาณไม่ได้

ให้ความสําคัญกับงานด้าน

ป้องกนัไฟป่ามาก ตามที่

กล่าวอ้างกันโดยยึดติดกบั

กรอบเดิม 

 ผู้พิจารณางบประมาณขาด

ความรู้ความเข้าใจในงาน

ด้านการป้องกันรักษาป่าและ

ด้านป้องกนัไฟป่า รวมทัง้มี

อคติในงานด้านป่าไม้ 

 ผู้ตั้งคําขอและผู้พิจารณา

งบประมาณไม่พิจารณาตาม

สถานการณ์ความเปน็จริงที่

มีการนําเทคโนโลยีที่ทนัสมยั

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๖ 



 แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
ด้าน 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

มาใช้ในการบกุรุกทําลายป่า 

และรูปแบบการบุกรกุ

ทําลายป่าเปลี่ยนไป แต่

เจ้าหน้าทีต่ามไม่ทนั เช่น 

การปลกูต้นไม้เศรษฐกิจ

แทรกในป่าเพือ่ยึดพื้นที ่

5. ระเบียบ กฎหมาย  การบงัคับใช้กฎหมายมี
บทลงโทษทีร่นุแรง 

 กฎหมายบางมาตราให้อํานาจ
เจ้าหน้าทีใ่นการลงโทษทาง

ปกครอง 

 

 

 

 ระเบียบกรมป่าไม้มีบางส่วน
ขัดกับกฎหมายหลักต้องแก้ไข 

 กฎหมายบางมาตราล้าสมยัไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจบุัน 

 กฎหมายบางมาตรามีแนวทาง
ปฏิบัติยงัไม่ชดัเจนและไม่เป็น

มาตรฐาน 

 ไม่มีการจัดเกบ็แนวทางปฏิบัติ
ของผู้มีประสบการณ์ไว้เปน็

แนวทางปฏิบตัิผู้ปฏิบตัิงาน

ใหม่ต้องเรียนรู้เองใหม่ทุกกรณี 

 มีแนวร่วมจากหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ ตํารวจ ทหาร 

โดยการแต่งตั้งให้เปน็

พนักงานเจ้าหน้าทีต่าม

กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

โดยให้มีหน้าที่ในการป้องกัน

รักษาป่า และประชาชน

สามารถร่วมกันลงชื่อแก้

กฎหมายได้ 

 

 

 การแก้ไขกฎหมายมีขั้นตอน
มากมาย ทําได้ยาก 

เนื่องจากเปน็กฎหมายทีม่ีบท

กําหนดโทษ 

 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๗ 



 แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
ด้าน 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

ทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 

เช่น การจัดการของกลาง การ

ยึดคืนพื้นที่บกุรุก 

6. พื้นทีป่่าในความ

รับผิดชอบ 
 มีพื้นที่ดูแลอยู่ทั่วประเทศ 

 

 

 

 

 พื้นที่หมดสภาพป่าตามหลกั
นิเวศวิทยา 

 พื้นที่อยู่ชิดพื้นทีท่ํากินของ
ราษฎร 

 พื้นทีถู่กจบัจอง 
 แนวเขตป่าไม่ชัดเจน 

 

 

 หาแนวร่วมจากประชาชนที่อยู่
ใกล้ชิดติดเขตป่า 

 พื้นทีป่่ามีหลากหลายรปูแบบ 

สามารถนําไปพัฒนาได้หลาย

รูปแบบ 

 

 

 

 พื้นที่ซ้อนทับกับพื้นที่ของ
หน่วยงานที่มีลักษณะงาน

คล้ายกันทําให้เกี่ยงความ

รับผิดชอบ กรณีเกิดความ

เสียหาย ในกรณีที่ต้องการมี

ผลงานและต้องการได้รบั

จัดสรรงบประมาณจะเกิด

การแบ่งพื้นทีท่ํางาน 

7. วัฒนธรรมองค์กร  ระบบอาวุโส 

 มีระเบียบและประเพณีปฏิบตัิทีม่ี

วินัยเคร่งครัด เช่น การใช้อาวุธ

ปืน 

 มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย 

อดทน อดกลั้น 

 

 เฉยชา ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ รอรับคําสั่งเพียง

อย่างเดียว 

 ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญกบั

การพัฒนาองค์กร 

 

 

 ผู้บริหารที่เคยผ่านงานด้าน
การป้องกนัรกัษาป่าให้

ความสําคัญและหนุนเสริม 

การปฏิบตัิแก่หน่วยงานที่มี

ความตั้งใจปฏิบตัิงาน 

 

 มีปัจจัยทางการเมืองเข้ามา
แทรกแซง ทําลายวัฒนธรรม

ที่ดี “ระบบอาวุโส” 

 

 

 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๘ 



 แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
ด้าน 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

8. องค์ความรู ้  เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้าน 

 เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ใช้ทั้ง
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

 

 ไม่ได้รวบรวมไว้เปน็หมวดหมู่ 
 ไม่มีการถ่ายทอด 

 ไม่มีการพฒันาอย่างเปน็ระบบ 

 

 

 มีระบบพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครฐั เป็น

แนวทางให้องค์กรจัดทํา   

องค์ความรู้ สําหรับนํามาใช้

ปฏิบัติงานและให้บริการ 

  

 บุคลากรยังไม่ให้
ความสําคัญ 

 บุคลากรไม่เปิดรับความรู้ใหม่ 
 การแสดงตนว่ามีความรู้มาก 

จะทําให้ได้รับมอบหมายงาน

มาก 

9. องค์ความรู้

เทคโนโลยี 
 อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ลดเวลาการทํางานที่

ซ้ําๆ 

 เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผน 

 

 ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากร

อย่างเปน็ระบบที่ถกูต้อง 

 บุคลากรไม่เปิดรับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีมาใช้ 

 บุคลากรไม่พฒันาทักษะด้าน

เทคโนโลยี 

 บุคลากรขาดแรงจูงใจ “รู้มาก

ก็ยากนาน” 

 อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ 

มีไม่เพียงพอ 

  

 มีเทคโนโลยีทีท่ันสมยั ใช้งาน

ง่ายสามารถนํามาประยุกต์

กับงานด้านป้องกันรักษาป่า

ได้ 

 มีความร่วมมือระหว่างกรมป่า
ไม้กบัหน่วยงานทีม่ีทกัษะด้าน

เทคโนโลยี 

 หน่วยงานไม่แสวงหาผู้มี
ความรู้และทกัษะด้าน

เทคโนโลยีทีแ่ฝงอยู่มาใช้งาน

ให้ตรงกับความสามารถ 

 ขาดบุคลากรที่จะนํา
เทคโนโลยีมาประยกุต์กับ

งานด้านป้องกันรักษาป่า 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๙ 



 แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
ด้าน 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

10. สํานักงาน  มีหน่วยงานทัว่ประเทศ 

 

 

 

 ไม่ได้รบังบประมาณซ่อมบาํรุง 

 สภาพที่ชํารุดทรุดโทรม ทําให้

เสียภาพลักษณ์หน่วยงาน

ราชการ 

 

 อยู่ใกล้ชิดพื้นที่ป่า ดูแลพื้นที่
ได้ทั่วถึง 

 

 มีข้าราชการไม่เพียงพอใน
การปกครองดูแล 

 

 

11. วัสดุเครื่องมือ  มีเครื่องมือหลากหลายที่
เหมาะสมให้เลือกใช้ 

 

 

 

 

 

 ได้รบัจัดสรรไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน  

 เครื่องมือที่มีอยู่ก็มีสภาพเก่า 
ทรุดโทรม เสื่อมคุณภาพ ไม่

ทันสมยั ใช้งานไม่ได้ อายกุาร

ใช้งานเกิน 15 ป ี

 นําของกลางที่คดีสิ้นสุดมาใช้
ประโยชน์ทางราชการ 

 ขอรับงบประมาณมาจัดซื้อ 

ซ่อมบํารุง 

 

 

 ไม่ได้รบัจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาทดแทน ซ่อม

บํารุง เพิม่เติม 

 

 

 

12. แผน  มีความยืดหยุน่ สามารถ

ปรบัเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตาม

สถานการณ์และนโยบาย 

 ไม่มีการจัดทาํแผนทีเ่ปน็
รูปธรรม 

 ยึดติดกบักรอบเดิม 

 

 การจัดทําแผนทําให้มี road 

map มีเป้าหมายการ

ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติและ

ผู้บริหารรู้ทิศทางการปฏิบตัิที่

ชัดเจน มีเป้าหมายเดียวกนั 

 

 การปฏิบตัิงานจริงต้อง
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 

นโยบาย ทําให้ผลงานไม่

บรรลุเป้าหมาย 

 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๑๐ 



 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๑๑ 

แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
ด้าน 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

13. เครือข่าย และ

การมีส่วนร่วม 
 มีพันธมิตรและเครือข่ายภาค
ประชาชนในด้านการอนุรกัษ์และ

ป้องกนัรกัษาป่าทั่วประเทศเป็น

จํานวนมาก 

 ไม่มีการจัดกิจกรรมให้
พันธมิตรและเครือข่ายมีความ

เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม 

 ไม่ได้รบัการสนับสนุน
งบประมาณ 

 ขอความร่วมมือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

ของพันธมิตรเครือข่าย 

  

 
 

 



 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๑๒

แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

 

 บทที่ ๔ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยมหลัก เป้าประสงค์ 
 

๔.๑ วิสัยทัศน์ 

 ป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่าแบบบรูณาการเชิงรกุ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

 

๔.๒ พันธกิจ 

 ป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ 

พ.ศ. ๒๔๘๔ 

 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 กําหนดและปรับยทุธศาสตร์การป้องกันรักษาป่าและแก้ไขปัญหาการบุกรกุทําลายป่าให้

เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการการบุกรุกเพื่อเข้ายึดถือครอบครองป่าไม ้

 

๔.๓ ภารกิจ 

 ศึกษา วิเคราะห์และกําหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟป่า และการ

ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกําหนดแนวทาง รูปแบบและวิธีการในการป้องกันรักษาป่า และการ

ปราบปรามการกระทําผิดโดยกลยุทธ์การมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

อาสาสมัคร เพื่อการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 ศึกษาวิจัยและพัฒนาหาแนวทาง รูปแบบและวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

 ควบคุม กํากับ ตรวจสอบการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรการในการอนุญาตที่

เกี่ยวข้องกับการนําไม้และของป่าเคลื่อนที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

 



 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๑๓ 

แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๔.๔ ค่านิยมหลัก FOREST 

 มุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน 

 เช่ียวชาญงานในหน้าที ่(Specialist) 

 มีผลงานเปน็ที่ประจักษ์และยอมรบั Outstanding 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ Networking 

 ได้รบัความเช่ือถือและไว้วางใจ Credibility 

 พัฒนางานและองค์กรให้มีประสิทธิผล Betterment 

 

๔.๕ แนวทางการดําเนินการ 

 เสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงานในการป้องกนัรกัษาป่า 

 ปราบปรามการบุกรกุพ้ืนทีป่่าอย่างเข้มงวดและต่อเนือ่ง 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิน่ และทุกภาคส่วนในการป้องกนัรกัษาป่า 

 สนับสนุนการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที ่เพือ่ป้องกันการบุกรุกทําลายขยายพื้นที ่

 ใช้ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทําแผนที ่แสดงแนวเขตพื้นทีร่ับผิดชอบของหน่วยป้องกนั

รักษาป่า 

 เสริมศักยภาพให้หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือจากภาคประชาชน และสร้าง

เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 คุ้มครอง ป้องกันพื้นทีป่่าเพือ่ลดการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

เป้าประสงค ์

 เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าที่ยั่งยืน ภายใต้หลักการการบริหาร

จัดการเชิงพ้ืนที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสามารถนําเครือข่ายองค์กรประชาชนมาเป็น

แนวร่วมในการป้องกันรักษาป่า 

 

ตัวชี้วัด 

 พ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติได้รับการป้องกนัและดูแลรักษา ๖๗.๗ ล้านไร่ 

 

 



ํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๑๔ 

บทที่ ๕ 

ยุทธศาสตร์การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘  

ส

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ร้อยละที่ลดลงของพื้นทีป่่าที่ถูกบุกรุกทําลาย และถูกไฟป่าเผา

ทําลาย 

๑.  เพิม่ประสิทธิภาพการคุ้มครอง

รักษาพื้นที่ป่าแบบบรูณาการอย่าง

ต่อเนื่องทั้งในเชิงรบัและเชิงรุก 

 พื้นทีป่่าไม่ถูกบุกรุกทําลาย หรือถกูไฟป่าเผา

ทําลาย 

 พื้นทีป่่าทีถู่กบุกรุกได้รบัการฟื้นฟ ู ร้อยละของพื้นทีป่่าทีถู่กบกุรุกที่ได้รบัการปลูกพื้นฟปู่า 

ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่มีชุมชนรักษ์ป่าที่เข้มแข็ง (อาจ

กําหนดเกณฑ์) 

จํานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษาป่าไม้ของ

ภาคเอกชน/ประชาชน 

๒.  พัฒนาการมีส่วนร่วมและ

จิตสํานึกของชุมชนและประชาชนใน

การอนรุักษ์ป่าไม้ 

 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนทีม่ี

ความเข้มแข็งในการดูแลรักษาป่าในพื้นที ่(เฝ้า

ระวัง ปราบปราม ฟื้นฟู) 

 ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของป่าไม้ และ

มีพฤติกรรมการดูแลรกัษาป่า 

 มีเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้าร่วม

ในการดูแลรักษาป่า 

ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่มีเครือข่ายภาคประชาชนและ/หรือ

ภาคเอกชนทีม่ีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

(เช่น ไม่น้อยกว่า ... ครั้ง/ป)ี 

ร้อยละของบคุลากรทีม่ีศกัยภาพ (Competency) และความ

ผาสุกเปน็ไปตามเกณฑ์ทีก่ําหนด 

ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ร้อยละความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสารสนเทศด้านป่าไม้  

๓.  เพิ่มศกัยภาพการบริหารจัดการ

การป้องกนัและรักษาป่า 
 มีบุคลากรทีม่ีขวัญ กําลังใจ และศักยภาพ

เหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน 

 มีระบบบริหารจัดการและระบบ ICT ที่มี

ประสิทธิภาพ 

 มีกฎหมายและกระบวนการจัดการทางกฎหมาย

ที่เหมาะสมและเป็นปัจจบุนั 
ร้อยละความสําเร็จของการทบทวนกฎหมาย (เสนอปรับปรงุ) 



 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๑๕ 

แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองรักษาพ้ืนที่ป่าแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องทั้ง

ในเชิงรับและเชิงรุก 

เป้าประสงค์  

 พ้ืนที่ป่าไม่ถูกบุกรุกทําลาย หรือถูกไฟป่าเผาทําลาย 

 พ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกได้รับการฟื้นฟู 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 

๑. ร้อยละที่ลดลงของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทําลาย และถูกไฟป่าเผาทําลาย 

๒. ร้อยละของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกที่ได้รับการพ้ืนฟูป่า 

กลยุทธ์  

๑. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังในเชิงรุก โดยวางแผนและดําเนินการตรวจตรา พร้อมจัดชุดสืบหาข่าวใน

พ้ืนที่ล่อแหลมต่อการถกูบกุรุกและการเกิดไฟป่า 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุ การเข้าถึงและการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว โดย

จัดทําแผนฉุกเฉินและแนวทางปฏิบัติที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเหมาะสม 

๓. ส่งเสริมการปรามปรามอย่างมีประสิทธิผล โดยประสานจัดชุดเฉพาะกิจประจําพ้ืนที่ และหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการตรวจจับอย่างต่อเนื่อง 

๔. สนับสนุนการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุก โดยจัดหาแหล่งทุนจากภายนอก เพื่อจัดกิจกรรมปลูกป่า 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

 ร้อยละของพื้นที่ที่มีการลาดตะเวนตามแผนที่กําหนด 

 ร้อยละของพื้นที่ล่อแหลมที่มีการวางแผนการลาดตะเวน 

 ร้อยละของจํานวนครั้งที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ในระยะเวลาไม่เกิน .. นาที 

 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงพื้นที่ 

 ร้อยละของการจับดําเนินคดีได้ 

 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมปลูกป่า โดยแหล่งทุนจากภายนอก 

 จํานวนแหล่งทุน 

 ร้อยละของพื้นที่ป่าถูกบุกรุกที่ได้รับการฟื้นฟูจากแหล่งทุนภายนอก 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการมีส่วนร่วมและจิตสํานึกของชุมชนและประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้  

เป้าประสงค์  

 ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของป่าไม้ และมีพฤติกรรมการดแูลรักษาป่า 

 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชมุชนที่มีความเข้มแข็งในการดูแลรักษาป่าในพ้ืนที ่

 มีเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้าร่วมในการดูแลรกัษาป่า 



 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๑๖ 

แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์  

๑. ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมายที่มีชุมชนรักษ์ป่าที่เข้มแข็ง (อาจกําหนดเกณฑ์) 

๒. จํานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษาป่าไม้ของภาคเอกชน/ประชาชน 

๓. ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมายที่มีเครือข่ายภาคประชาชนและ/หรือภาคเอกชนที่มีการดําเนิน

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (เช่น ไม่น้อยกว่า ... ครั้ง/ป)ี 

กลยุทธ ์

๑. สร้างแนวร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้จากชุมชนในพ้ืนที่ป่า โดยส่งเสริมการวางแผนและจัดกิจกรรม

การอนุรักษ์ป่า 

๒. กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่ามีความตระหนักและมุ่งเน้นการดูแลรักษาป่าโดย

จัดทําเกณฑ์ คัดเลือก และพัฒนาชุมชนต้นแบบ 

๓. เช่ือมโยงและพัฒนาเครือข่ายในการดแูลรักษาป่าไม้ในภาคเอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานภาครัฐ 

ทั้งในและต่างประเทศ โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์บทความ ผลงาน และกิจกรรมด้านป่าไม้อย่างต่อเนื่อง 

๔. ขยายการประชาสัมพนัธ์ในวงกว้างผ่านช่องทางการสื่อสารมวลชน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึง

ความสําคัญของป่าไม้ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

 จํานวนสมาชิกเครือข่ายที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่ป่าที่มีการวางแผน จัดกิจกรรม และติดตามประเมินผล 

 จํานวนชุมชนต้นแบบ 

 ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของสมาชิกในเครือข่าย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการป้องกันและรักษาป่า 

เป้าประสงค์  

 มีบุคลากรที่มีขวัญ กําลังใจ และศักยภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 มีระบบบริหารจัดการและระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพ 

 มีกฎหมายและกระบวนการจัดการทางกฎหมายที่เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์  

๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีศักยภาพ (Competency) และความผาสุกเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

๒. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

๓. ร้อยละความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสารสนเทศด้านป่าไม้ 

๔. ร้อยละความสําเร็จของการทบทวนกฎหมาย (เสนอปรับปรุง) 



 

สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๑๗ 

แผนเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

กลยุทธ ์

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและฟื้นฟูป่าไม้แบบบูรณาการโดยจัดทําแผนแม่บทการรักษาและฟื้นฟูป่า

ไม้ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขวัญกําลังใจของบุคลากรทุกระดับ โดยพัฒนางานวิจัย สร้างองค์

ความรู้และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการปฏิบตัิงาน โดยทบทวน/ปรบัปรุงมาตรฐานกระบวนงาน

อย่างเปน็ระบบ พร้อมพัฒนาระบบและดําเนินการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการอย่างต่อเนือ่ง 

๔. เสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ โดยการประเมินความพร้อมและจัดหาอุปกรณ์และ

เครื่องมือให้เหมาะสม 

๕. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ให้มีความครบถ้วน ถกูต้อง เปน็ปัจจุบนั สามารถเข้าถึงและนําไปใช้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ทบทวนและปรบัปรุงระเบียบและกฎหมายที่เปน็อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน พร้อมพัฒนาระบบการ

ติดตามประเมินผลคดี และการให้คําปรึกษาด้านการดําเนินคดี 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

 มีแผนแม่บทการรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ระดับประเทศภายในปี ๒๕๕๖ 

 จํานวนแผนระดับภูมิภาค 

 ร้อยละของงานวิจัย/องค์ความรูที้่จําเป็นที่มี 

 ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของสมาชิกในเครือข่าย 

 ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ร้อยละของงานทีไ่ด้รบัการทบทวน/ปรบัปรุงมาตรฐาน 

 ร้อยละของกระบวนการที่มีการติดตามประเมินผล 

 ร้อยละของหน่วยงานทีไ่ด้รบัการประเมินความพร้อม 

 ร้อยละของหน่วยงานที่มีความพร้อมเป็นไปตามเกณฑ์ 

 ร้อยละของข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน (update รายการครบถ้วน และเป็นข้อมูลเก่าไม่เกิน ๓ เดือน) 

 ร้อยละของกฎหมายทีไ่ด้รบัการทบทวน 

 ร้อยละของคดีที่ได้รบัการติดตามประเมินผล (update สถานะ) 

 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยด้านการให้คําปรึกษาด้านการดําเนินคดี (จากส่วนกลาง) 

 


