
 

แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 

1. ชื่อโครงการ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าในเขตพื้นที่ รร.จปร.  
ประเภทโครงการ   โครงการใหม่   
2. หน่วย  พัน.ร.รร.จปร.                 เบอร์โทร  037393596   ภายใน  62428 

3.  คณะท างานการจัดการความรู้ 
     3.1 ชื่อกลุ่ม  ฝ่ายสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่า พัน.ร.รร.จปร. 
     3.2 ที่ปรึกษาโครงการ 
           พันเอก กิตติพงษ์   ระมาศ                    
     3.3 ชื่อสมาชิกกลุ่ม 
           3.3.1    ร้อยเอก   ภาณุพงศ์   บุษปฤกษ์                             
           3.3.2    ร้อยตรี    วนิัย         สุขร ามิ                     
           3.3.3    สิบเอก    ธราดล       จันทา                     
 

4. ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ   
           ภารกิจหนึ่งของ พัน.ร.รร.จปร. ทีม่ีความส าคัญ คือ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในเรื่องภัยพิบัติใน
ด้านการป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและ
ดักจับสัตว์ป่าบริเวณรอยต่อพ้ืนที่ป่าสงวนกับ รร.จปร.   ซึ่งตอบสนอง แผนพัฒนากองทัพบกปี พ.ศ.2560-
2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน กลยุทธ์: การ
ช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติต่างๆ และตอบสนองแผนพัฒนา รร.จปร. พ.ศ.2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน กลยุทธ์: การช่วยเหลือ
ประชาชน ในแผนงาน การป้องกันแก้ไขและฟ้ืนฟูความเรียบร้อยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
              การเกิดสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ รร.จปร.และพ้ืนที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นการเกิดไฟป่า ซึ่ง
สาเหตุเกิดจากชาวบ้านลักลอบเผาป่า โดยในบางปีได้มีการเกิดไฟป่าข้ึนในห้วงเดือน ธ.ค.-มี.ค. บริเวณเขา
ชะพลู เขาตะแบก และเขาแหลม ซึ่งโดยบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานของ พัน.ร.รร.จปร. นั้น นอกจากจะมี
หน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในเรื่องภัยพิบัติ การจัดการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่าและดักจับสัตว์ป่าบริเวณรอยต่อพ้ืนที่ป่าสงวนกับ รร.จปร.    ยังมีหน้าที่ในการบรรเทาสารธารณภัย
โดยสนับสนุนชุดดับไฟป่าของกรมป่าไม้ จังหวัดนครนายก ซึ่งถึงแม้ว่าการเกิดไฟป่าจะไม่ได้เกิดบ่อย แต่จาก
การปฏิบัติที่ผ่านมายังพบว่า ก าลังพลยังมีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องและด าเนินการไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ปัญหาจากการร่วมประชุมหารือภายในหน่วย พบว่า มาจากสาเหตุหลักดังนี้  
             1) ก าลังพลขาดความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
             2) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
             3) พลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนผลัดปีละ 2 ครั้ง  
             ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้หากไม่ได้รับการด าเนินการแก้ไข อาจท าให้ก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
ได้รับอุบัติเหตุจากไฟป่าได้  

            ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกอง/หน่วย พัน.ร.รร.จปร. เกิดประสิทธิภาพ พัน.ร.รร.จปร. จึงได้
จัดท าโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าในเขตพ้ืนที่ รร.จปร. นี้ขึ้นมา เพ่ือ



 

 

มีการหมุนเวยีน/
เปลี่ยนผลัด 

อุปกรณ์ไม่
เพียงพอ 

ขาดทักษะ 

ก าลังพล กระบวนการ 

เครื่องมือ เทคโนโลยี 

ไม่มีความรู ้

ไม่เข้าใจการปฏิบตัิ
ที่ถูกต้องชัดเจน 

ขาดอุปกรณ์บางประเภท 

ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบตัิทีช่ัดเจน 

ขาดเทคโนโลย ี
เผยแพร่ข้อมูล 

การสนับสนุนการ
ดับไฟปา่ไม่ถูกต้อง 

เป็นการแก้ปัญหาและมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพงานของ พัน.ร.รร.จปร. อย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือให้ก าลังพลและระบบการด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

5. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
    5.1 วัตถุประสงค์ 
           1)  เพ่ือให้ก าลังพล พัน.ร.รร.จปร. มีความรู้ที่ถูกต้องในการสนับสนุนการดับไฟป่าและการดับไฟป่า 
           2) เพ่ือให้ก าลังพล พัน.ร.รร.จปร. ที่ปฏิบัติหน้าทีส่นับสนุนการดับไฟป่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง  
           3) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในการสนับสนุนการดับไฟป่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  
1. จ านวนก าลังพล พัน.ร.รร.จปร. ที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 100 
2. จ านวนก าลังพลที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 
3.ความพึงพอใจของก าลังพลต่อคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 75 
 
6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา(ก้างปลา)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยการอธิบายแผนภูมิก้างปลา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ 

1. ก าลังพล 

 ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
 ก าลังพลทหารมีการหมุนเวียนทุกปี 
 ขาดทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน 
 ไม่เข้าใจการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การใช้อุปกรณ์ดับไฟ หรือวิธีการดับไฟ เป็นต้น 

2. กระบวนการ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยไม่มีคู่มือแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ 

3. เครื่องมือ 
 ขาดอุปกรณ์บางประเภท เช่น อุปกรณ์ดับไฟ และอุปกรณ์การป้องกันตัว 
 อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

4. เทคโนโลย ี  ขาดเทคโนโลยีเผยแพร่ข้อมูล ท าให้ก าลังพลไม่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ 



 

7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงท่ีได้ด าเนินการ 
 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ด าเนินการ ในปี 2562 มีดังนี้  

ตารางท่ี 2  มาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดมาตรการ/แนวทางแก้ปัญหาจากสาเหตุของปัญหา 
สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 

1. ก าลังพล ไม่มีความรู้ -จัดการอบรมให้กับบุคลากร ในเรื่องวิธีการ
ดับไฟ และการฝึกใช้เครื่องมือต่าง ๆ  

ก าลังพลทหารมีการหมุนเวียน -ให้จัดการอบรมการปฏิบัติงานทุกปีให้แก่พล
ทหารใหม่ 
-จัดครูพี่เลี้ยงสอนการปฏิบัติก่อนให้
ปฏิบัติงานจริง 

ขาดทักษะ -จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ก าลังพล
อย่างต่อเนื่อง 
เน้นการปฏิบัติโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมป่า
ไม้มาสาธิต 

ไม่เข้าใจการปฏิบัติทีถู่กต้องชัดเจน -จัดให้ผู้เชี่ยวชาญสาธิตวธิีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ชัดเจน 

2. กระบวนการ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน -จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
ก าลังพลผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วน 

3. เครื่องมือ ขาดอุปกรณ์บางประเภท -ของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์บาง
ประเภทที่ไม่มีให้กับก าลังพลและด าเนินการ
จัดซื้อ 
 

อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติม 
และด าเนินการจัดซื้อ 

4. เทคโนโลยี ขาดเทคโนโลยีเผยแพร่ข้อมูล - ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่ข้อมูลให้
ก าลังพลเข้าถึงได้ง่ายเช่น ช่องทางระบบไลน์
กลุ่ม และเว็บไซต์ พัน.ร.รร.จปร. 



 

7.1 จัดท าคู่มือการสนับสนุนการดับไฟป่า 

            7.1.1  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน“การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนการดับไฟป่าในเขตพ้ืนที่ 
รร.จปร.” เพ่ือให้ความรู้โดยแสดงขั้นตอนการดับไฟป่าอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบเอกสารค าบรรยาย  รูปแบบ 
Powerpoint ที่แสดงรูปภาพประกอบให้เข้าใจง่าย และขั้นตอนแสดงกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 

            7.1.1.1 กระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ก่อนการจัดการความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

สิ้นสุดภารกิจ 

ประสานเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 

เข้าพ้ืนที่ท่ีเกิดไฟไหม้ 

เตรียมอุปกรณ์และเครือ่งมือ 



 

           7.1.1.2 กระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ หลังการจัดการความรู้  เป็นขั้นตอนแสดง
กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

จัดท าแผนปฏิบัติงาน  

ตรวจสอบปัญหาที่เกิดไฟไหม้ 

เตรียมอุปกรณ์ / เครือ่งมือดับไฟป่า 

ด าเนินการดับไฟป่า 

ส ารวจก าลังพล / อุปกรณ์ดับไฟป่า 

ครบสมบูรณ์และปลอดภัยหรือไม ่

ติดตามตรวจสอบว่าไฟท่ี 

ดับแล้วดับสนิทหรือเปล่า 
 

สิ้นสุด 

เกิดปัญหา 

ไม่เกิดปญัหา 

เก็บอุปกรณ์ดับไฟป่า 

เคลื่อนย้ายก าลังพลกลบัหน่วย 



 

7.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ เพ่ือฝึกการปฏิบัติให้แก่ก าลังพลและพลทหารใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 
7.3 จัดครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกในการสอนการปฏิบัติและควบคุม/ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่พล

ทหารใหม่ 
7.4 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้ครบและตรวจสอบให้พร้อมก่อนการใช้งาน 
7.5 เพ่ิมวงรอบการปรนนิบัติดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 
7.6 เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้แก่ก าลังพลและพลทหารใน line กลุ่มผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า พัน 

ร.รร.จปร. 
 

 

 

8. ผลลัพธ์การด าเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ก่อนปรับปรุง 

ปี 2561 
หลังปรับปรุง 

ปี 2562 
1. จ านวนก าลังพล พัน.ร.รร.จปร. ท่ีได้รับการอบรม ร้อยละ 100 0 ร้อยละ 100 
2. จ านวนก าลังพลที่สามารถปฏิบตัิงานได้ถูกต้อง ร้อยละ 75 0 ร้อยละ 80  
3.ความพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบตัิของก าลังพล ร้อยละ 75 0 ร้อยละ 80 
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ความพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบัติของก าลังพล 

ก าลังพลที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

ก าลังพล พัน.ร.รร.จปร. ที่ได้รับการอบรม 



 

ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางตรง-ทางอ้อม) 
1. ก าลังพลมีความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
2. ก าลังพลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
3. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
4. ก าลังพลทหารมีประสิทธิภาพในการพร้อมรับสถานการณ์ในการดับไฟป่ามากยิ่งข้ึน  
5. เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
6. ทหารสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้      

 7. ก าลังพลที่ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมไฟป่า 
 

9. การก าหนดมาตรฐาน  
 9.1 ก าลังพลต้องได้รับการอบรมก่อนถึงให้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพลทหารใหม่ต้องจัดครูฝึกและผู้ช่วย
ครูฝึกในการสอนงานและควบคุม/ก ากับดูแล        
 9.2 ผู้ควบคุมต้องก ากับดูแลก าลังพลปฏิบัติหน้าที่       
 9.3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อฝึกการปฏิบัติให้แก่ก าลังพลและพลทหารใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี  
 9.4 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้ครบและตรวจสอบให้พร้อมก่อนการใช้งาน 
 9.5 เพ่ิมวงรอบการปรนนิบัติดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 
 
10. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป  
 10.1 จัดอบรมให้กับทหารปีละ 2ครั้ง และเน้นการฝึกทักษะความช านาญโดยอบรมเชิงปฏิบัติการ        
 10.2 เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้แก่ก าลังพลและพลทหารใน line กลุ่มผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า 
พัน.ร.รร.จปร.และในเว็บไซต์ พัน.ร.รร.จปร.   

 

 

                   
 ลงชื่อ ประธานกลุ่ม :       ร.อ. ภาณุพงศ์  บุษปฤกษ์  
                                    ( ภาณุพงศ์  บุษปฤกษ์ )  

                                  วันท่ี : 27 ส.ค. 2562 

 
ลงชื่อ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย :   
                  พ.อ. วีระพงศ์  ตั้นเจริญ                               

  ( วีระพงศ์  ตั้นเจริญ ) 
  วันท่ี : 27 ส.ค. 2562 

 
ลงชือ่ ผู้บริหารที่ก ากับดูแล :         พ.อ. มนัส  ธนวานนท์ 
                                             ( มนัส   ธนวานนท์ )           
                                             วันท่ี : 27 ส.ค. 2562 

 


