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ค าอธิบายและตัวอย่าง 
ประกอบการจัดท าแบบตดิตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แบบติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (เอกสาร 1) เป็นแบบรายงานเพ่ือใช้ใน
การติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยอิงข้อมูลจากแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมป่าไม้ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานโปรด
จัดท าข้อมูลตามแบบติดตามผล ฯ มาในภาพรวม รายกิจกรรมภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสาร 2) โดยศึกษารายละเอียดและตัวอย่างในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

ส่วนหัวเรื่อง 
1. “ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่” หมายถึง หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคระดับส านัก เช่น 

- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

2. “กิจกรรม” หมายถึง ชื่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมป่าไม้ เช่น 
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
- กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ) 

3. “หน่วยปฏิบัติ” หมายถึง หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่น 
- โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก พ้ืนที่ 1 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นม.6 (ครบุรี) 
- ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 13 (น้ าหนาว) 
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
- ศูนย์ป่าไม้น่าน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
หน่วยปฏิบัติ : โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พื้นที่ 2 

ตัวอย่างการจัดท าส่วนหัวเรื่อง 
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ข้อ 1. แผน/ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1.1 ระบุ วัน เดือน ปีที่หน่วยปฏิบัติได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 – 2) 
ข้อ 1.2 ระบุ วัน เดือน ปี ของผลการด าเนินงาน และกรอกข้อมูลตามตารางที่ก าหนด 
ข้อ 1.3 ระบขุั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียด ตามตารางท่ีก าหนด 

- ข้อมูลต้องเชื่อมโยงกับตารางข้อ 1.2 
- ส าหรับความคืบหน้าผลการด าเนินงาน ให้ระบุเป็นจ านวนของงานตามแผนที่ก าหนดว่า ท่านสามารถ

ด าเนินการได้จ านวนเท่าใด ณ วันที่ท่านตอบแบบติดตามผล ฯ 
- กรณีมีการปรับค่าเป้าหมายระหว่างปีงบประมาณใน “กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ” ใด ๆ ต้องระบุเหตุผล

ในคอลัมน์ “หมายเหตุ” พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานการปรับค่าเป้าหมายที่เป็นทางการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผน/ผลการด าเนินงาน 
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 

กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ 
แผน/ผลการด าเนินงาน (หน่วยนับ) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 
แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 

สร้างป่าสร้างรายได้  300 ไร่ 144 ไร่ 48.00 1,650,000 770,000 46.67 
รวม 1,650,000 770,000 46.67 

1.3 ขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียด 

กิจกรรม/ 
งานที่ปฏิบัต ิ

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

แผน 
(หน่วยนับ) 

ความคืบหน้าผลการด าเนินงาน 
(โปรดระบจุ านวน : หน่วยนับ) 

หมายเหตุ 
ยังไม่ 

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

สร้างป่า 
สร้างรายได้ 

1. ส ารวจรังวัดและปักหลักแนวเขต 300 ไร ่   300 ไร ่  
2. จัดท าหลักและปักหมายแนวปลูก 300 ไร ่  156 ไร ่ 144 ไร ่  
3. จัดหากล้าไม้ 7,500 กล้า   7,500 กล้า  
4. ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก 300 ไร ่ 36 ไร ่ 120 ไร ่ 144 ไร ่  
5. ดายวัชพืชและปลูกซ่อม 300 ไร ่ 50 ไร ่ 106 ไร ่ 144 ไร ่  
6. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 1 งาน  1 งาน   
7. จัดประชุมผู้ร่วมโครงการ 4 ครั้ง  1 ครั้ง 3 ครั้ง  
9. ศึกษาดูงาน 4 ครั้ง  2 ครั้ง 2 ครั้ง  
10. ติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ 2 ครั้ง  1 ครั้ง 1 ครั้ง  
11. อ านวยการและประสานโครงการ 1 งาน  1 งาน   

 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 1. แผน/ผลการด าเนินงาน 
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ข้อ 2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
ค าอธิบาย : 1. ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หมายความรวมถึง วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารที่ท าการ 

2. ขอให้ท่านระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินงานตามด้านที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งให้
ค าอธิบายประกอบปัญหาอุปสรรคของท่าน ทั้งนี้ ต้องเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานไม่ส าเร็จ หรือไม่เสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3. ในหัวข้อ “ค าอธิบาย” ต้องระบุสาเหตุของปัญหา และแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
หากไม่ได้รับการแก้ไข โดยให้เป็นปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐานจากการด าเนินงานตามข้อ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน (โปรดระบุค าอธิบาย) 
2.1 ด้านงบประมาณ : หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า 

ค าอธิบาย : การที่หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
  ขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ ซึ่งท าให้การปฏิบัติงาน
  ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 

2.2 ด้านบุคลากร : อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
ค าอธิบาย : การด าเนินงานสร้างป่าสร้างรายได้ จ านวน 300 ไร่ จะมีข้าราชการที่รับผิดชอบ จ านวน 1 คน 

  ท างานร่วมกับพนักงานจ้างเหมาบริการที่ท าสัญญาจ้างกับกรมป่าไม้ปีต่อปี ดังนั้น ปริมาณงานกับ
  จ านวนบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่สอดคล้องอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
  ในระยะยาว 

2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของ
  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค าอธิบาย : ปัจจุบันหน่วยปฏิบัติได้รับการจัดสรรรถจักรยานยนต์เพียง 2 คัน ในขณะที่การขนส่งกล้าไม้และ
 การติดตามแปลงปลูก ณ พ้ืนที่ของผู้เข้าร่วมโครงการบางรายยากต่อการเข้าถึง จ าเป็นต้องใช้
 รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
 เจ้าหน้าที่โครงการ และอ านวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชน จึงขอรับการจัดสรร
 งบประมาณส าหรับจัดซื้อ หรือขอรับการจัดสรรยานพาหนะรายการข้างต้นในปีงบประมาณถัดไป 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
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ข้อ 3. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 
ค าอธิบาย : ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามข้อ 1 และไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ขอให้ท่าน

ระบุปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขจ าแนกเป็นรายข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 4. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ค าอธิบาย : ปัญหาส าคัญที่ท่านคิดเห็นว่า หากไม่ได้รับการแก้ไขในทันที จะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหาย
  ต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขอให้ท่านพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
  3 ล าดับแรก ซึ่งเรียงตามความส าคัญเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย (1 – 2 – 3 ตามล าดับ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงานและแนวทางการแก้ไข (ปัญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ 2) 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
3.1 พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหาการขาดแคลน 
       แหล่งน้ าช่วงฤดูแล้ง 

1) ใช้ระบบน้ าหยดจากขวดพลาสติกเหลือใช้ เพ่ือลดปัญหา 
    การขาดแคลนน้ า 
2) วางแผนการใช้น้ าในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ  
3) คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความอดทนต่อความแห้งแล้ง และให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 

 

4. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก (เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน) 
ล าดับที่ 1 อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
ล าดับที่ 2 การบูรณาการด้านข้อมูลของหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ 
ล าดับที่ 3 การขาดความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงานสนับสนุน 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 3. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 4. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 
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ข้อ 5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ค าอธิบาย : ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรม หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อ

  การพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ขอได้โปรดพิจารณาแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
  จ าแนกรายข้อ พร้อมอธิบายมาโดยสังเขป 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ) 
5.1 กรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ 

          ควรเตรียมการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า โดยการหาและจัดเตรียมพ้ืนที่ ส าหรับกักเก็บปริมาณน้ าช่วงฤดูแล้ง 
          ให้เพียงพอและเป็นระบบ ทั้งนี้ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับ  
          การด าเนินการข้างต้นด้วย 

5.2 กรมป่าไม้ โดยส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ ควรจัดท าคู่มือสร้างป่าสร้างรายได้ (ฉบับประชาชน)
 หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและ
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ดียิ่งข้ึน 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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เอกสาร 3 

ข้อ 6. รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ (จ านวนรูปภาพไม่น้อยกว่า 10 รูป และความละเอียด
 ของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 MB) 

ค าอธิบาย : รูปภาพที่หน่วยงานใช้ประกอบการด าเนินงาน ให้มีจ านวนรูปภาพไม่น้อยกว่า 10 รูป ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความละเอียดของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 MB พร้อมทั้งให้ค าบรรยาย
ใต้รูปภาพ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ขอขอบคุณรูปภาพประกอบจากส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
(ส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ (จ านวนรูปภาพไม่น้อยกว่า 10 รูป และความละเอียด
 ของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 MB) 
 

จัดหาพันธุ์ไม้ ขนส่งกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนแก่ราษฎร 
ที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ฯ 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 6. รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ 
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ส่วนท้ายเรื่อง 
 ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ 

1. ผู้จัดท าข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่เจ้าหน้าที่
ส านักแผนงานและสารสนเทศได้ ขอให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้จัดท าข้อมูล (ใส่ในวงเล็บ) 
2) ระบุ ต าแหน่งของผู้จัดท าข้อมูล 
3) ระบุ วันที่ เดือน และปีท่ีจัดท าข้อมูล 
4) ระบุ เบอร์ติดต่อของผู้จัดท าข้อมูล 
5) ลงนามผู้จัดท าข้อมูล 

2. ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ขอได้โปรดพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
1) ระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ใส่ในวงเล็บ) 
2) ระบุ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ท่านด ารงต าแหน่ง 
3) ระบุ วันที่ เดือน และปีท่ีท่านลงนามรับรองรายงาน 
4) ลงนามรับรองรายงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

*************************************** 

หมายเหตุ : 1) การจัดท าแบบติดตามผล ฯ ข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างสมมุติ เพ่ือให้ผู้จัดท าแบบติดตามผล ฯ ของ
   หน่วยงานมีความเข้าใจในการตอบมากข้ึนเท่านั้น 

2) สามารถดาวน์โหลดแบบติดตามและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่  http://www.forest.go.th/planning/ 
   หมวดหมู่ “หนังสือเวียนและประกาศ” หัวข้อ “การติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ฯ 2564 
   ท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่” 

3) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ นักวิเคราะห์
   นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ โทร. 06 – 5594 – 2490 นายกันตธีร์ ศิริปิ่น นักวิเคราะห์
   นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 08 – 4769 – 6087 

 
ผู้จัดท าข้อมูล..................................................... ผู้รับรองรายงาน................................................................... 

(นายพสุธา  รสนมเย็น) (นายชูโรส  ศิริมณีมหาสมบัติ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เบอร์ติดต่อ 08 – 4769 – 60xx 

ตัวอย่างการจัดท าส่วนท้ายเรื่อง 
 

http://new.forest.go.th/planning%20%09%09ใน
http://new.forest.go.th/planning%20%09%09ใน

