


 เอกสาร 1 

กิจกรรมทีห่น่วยงานต้องจัดท าข้อมูล 
ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

ที่ ชื่อกิจกรรม 
แผนงานยุทธศาสตร์ 

1 กิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนที่โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 และพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า  
2 กิจกรรมฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื นที่ระดับภาค 
3 กิจกรรมฟ้ืนฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ภาคเหนือ) 
4 กิจกรรมฟ้ืนฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ภาคใต้) 
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แบบรายงานผล งาน รอบ 12 เดือน  การด าเนิน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
และพื้นที่ที่ถูกบกุรุก 

1. แผน/ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
แผน/ผลการด าเนินงาน 
(ระบุจ านวนและหน่วยนับ) 

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
1 พื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการฟื้นฟู 1,770 ไร ่  6,903,000.00  

(ร้อยละ …) 

2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี) 
จ านวน .......................... บาท คิดเป็นร้อยละ.............. วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ...................................... 
เนื่องจาก.................................................................................................................... ................................................ 

 

3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติม) 
- ไม่มีประเด็น - 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (ปัญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ 3 
(โปรดระบุ)) 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
4.1 …  
4.2 …  
…  

 
5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 

(เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน) 
ล าดับที่ 1............................................................................................................................ ....................................... 
ล าดับที่ 2................................................................................. .................................................................................. 
ล าดับที่ 3................................................................................................................... ................................................  
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6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(โปรดระบุ) 
6.1 ............................................................................................................................. ............................................... 
6.2 ............................................................................................................................. ............................................... 

7. เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม** 
7.1 กรณีที่หน่วยงานได้มีการด าเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดส าเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมา

ให้ครบถ้วน 
1) กรณมีีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
3) กรณีมีการขอปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 

7.2 กรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) 
ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 
 
 
 

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

(.....................................................) (..............................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. ผู้อ านวยการส านัก…………………………………………………….. 

วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. .............. วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. .............. 

เบอร์ติดต่อ......................................................... 
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แบบรายงานผล งาน รอบ 12 เดือน  การด าเนิน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

1. แผน/ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
แผน/ผลการด าเนินงาน 
(ระบุจ านวนและหน่วยนับ) 

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
1 พื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการฟื้นฟู 2,900 ไร ่  11,310,000.00  

(ร้อยละ …) 

2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี) 
จ านวน .......................... บาท คิดเป็นร้อยละ.............. วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ...................................... 
เนื่องจาก.................................................................................................................... ................................................ 

 

3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติม) 
3.1 ปัญหาที่ 1: หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 

ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 
 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 

 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก............................................................... .......................... 
  แนวทางการแก้ไขที่ด าเนินการ........................................................................... ................ 
 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

แนวทางการแก้ไข............................................................................................................... 
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.......................................................................................... ..... 

 (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
แนวทางการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………… 
ผลการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก........................................................... .................................... 
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3.2 ปัญหาที่ 2: อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากการด าเนินงานปลูกป่า
ทั่วไป ซึ่งเป็นงบลงทุนที่มีอัตราราคาต่อหน่วยชัดเจน ไม่สามารถใช้จัดจ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการมาช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ 

 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก............................................................... .......................... 

  แนวทางการแก้ไขที่ด าเนินการ........................................................................... ................ 
 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

แนวทางการแก้ไข............................................................................................................... 
ความก้าวหน้าของการแก้ไข............................................................................................... 

 (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
แนวทางการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………… 
ผลการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................. .................................. 

3.3 ปัญหาที่ 3: บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีอายุค่อนข้างมาก ขาดความคล่องตัวและไม่มีทักษะ 
 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 

 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก............................................................... .......................... 
  แนวทางการแก้ไขที่ด าเนินการ........................................................................... ................ 
 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

แนวทางการแก้ไข............................................................................................................... 
ความก้าวหน้าของการแก้ไข............................................................................................... 

 (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
แนวทางการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………… 
ผลการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................. .................................. 

3.4 ปัญหาที่ 4: ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในขณะที่การติดตามผลการปฏิบัติงานแปลงปลูกป่ามีจ านวนมาก  และมีพ้ืนที่ที่ยากแก่การเข้าถึง 
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 

 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก............................................................... .......................... 

  แนวทางการแก้ไขที่ด าเนินการ........................................................................... ................ 
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 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 
แนวทางการแก้ไข............................................................................................................... 
ความก้าวหน้าของการแก้ไข............................................................................................... 

 (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
แนวทางการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………… 
ผลการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................. .................................. 

3.5 ปัญหาที่ 5: ขาดแคลนครุภัณฑด์้านไอท ี
 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 

 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก............................................................... .......................... 
  แนวทางการแก้ไขที่ด าเนินการ........................................................................... ................ 
 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

แนวทางการแก้ไข............................................................................................................... 
ความก้าวหน้าของการแก้ไข............................................................................................... 

 (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
แนวทางการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………… 
ผลการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................. .................................. 

3.6 ปัญหาที่ 6: พื้นที่ด าเนินโครงการประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ า เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล ปริมาณน้ าฝนน้อย ส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้ง หน้าดินแข็ง ต้นไม้โตช้า 

 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก............................................................... .......................... 

  แนวทางการแก้ไขที่ด าเนินการ........................................................................... ................ 
 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

แนวทางการแก้ไข............................................................................................................... 
ความก้าวหน้าของการแก้ไข............................................................................................... 

 (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
แนวทางการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………… 
ผลการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................. .................................. 
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4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (ปัญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ 3 
(โปรดระบุ)) 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
4.1 …  
4.2 …  
…  

5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
(เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน) 
ล าดับที่ 1................................................................................................................... ................................................ 
ล าดับที่ 2............................................................................................................................ ....................................... 
ล าดับที่ 3................................................................................. ..................................................................................  

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(โปรดระบุ) 
6.1 ............................................................................................................................. ............................................... 
6.2 ............................................................................... ........................................................................... .................. 

7. เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม** 
7.1 กรณีที่หน่วยงานได้มีการด าเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดส าเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมา

ให้ครบถ้วน 
1) กรณมีีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
3) กรณีมีการขอปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 

7.2 กรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) 
ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 
 
 

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

(.....................................................) (..............................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. ผู้อ านวยการส านัก…………………………………………………….. 

วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. .............. วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. .............. 

เบอร์ติดต่อ......................................................... 
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แบบรายงานผล งาน รอบ 12 เดือน  การด าเนิน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคเหนือ) 
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

กิจกรรมฟื้นฟปู่าเพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 

1. แผน/ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
แผน/ผลการด าเนินงาน 
(ระบุจ านวนและหน่วยนับ) 

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
1 ฟื้นฟูป่าไม้ที่ไดร้ับการฟื้นฟู 2,950 ไร ่  30,722,000.00  

(ร้อยละ …) 

2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี) 
จ านวน .......................... บาท คิดเป็นร้อยละ.............. วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ...................................... 
เนื่องจาก.................................................................................................................... ................................................ 

 

3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติม) 
3.1 ปัญหาที่ 1: หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า  ส่งผลให้การปฏิบัติงาน

ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 
 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 

 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก............................................................... .......................... 
  แนวทางการแก้ไขที่ด าเนินการ........................................................................... ................ 
 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

แนวทางการแก้ไข............................................................................................................... 
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.......................................................................................... ..... 

 (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
แนวทางการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………… 
ผลการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก........................................................... .................................... 
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3.2 ปัญหาที่ 2: อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากการด าเนินงานปลูกป่า
ทั่วไป ซึ่งเป็นงบลงทุนที่มีอัตราราคาต่อหน่วยชัดเจน ไม่สามารถใช้จัดจ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการมาช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ 

 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก............................................................... .......................... 

  แนวทางการแก้ไขที่ด าเนินการ........................................................................... ................ 
 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

แนวทางการแก้ไข............................................................................................................... 
ความก้าวหน้าของการแก้ไข............................................................................................... 

 (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
แนวทางการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………… 
ผลการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................. .................................. 

3.3 ปัญหาที่ 3: ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในขณะที่การติดตามผลการปฏิบัติงานแปลงปลูกป่ามีจ านวนมาก ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ที่เข้าถึงยาก 
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ 

 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก............................................................... .......................... 

  แนวทางการแก้ไขที่ด าเนินการ........................................................................... ................ 
 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

แนวทางการแก้ไข............................................................................................................... 
ความก้าวหน้าของการแก้ไข............................................................................................... 

 (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
แนวทางการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………… 
ผลการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................. .................................. 

 
 
 
 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 3 
 

เอกสาร 2 

3.4 ปัญหาที่ 4: พ้ืนที่เดิมบางพ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมปลูกป่าทั่วไปและปลูกป่าใช้สอยได้ เนื่องจาก
การลงส ารวจพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการในปี 2564 แล้ว เกิดความคลาดเคลื่อนและพื้นที่บางแปลง
ทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่าชุมชนและพ้ืนที่ปลูกป่าเดิม 

 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก............................................................... .......................... 

  แนวทางการแก้ไขที่ด าเนินการ........................................................................... ................ 
 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

แนวทางการแก้ไข............................................................................................................... 
ความก้าวหน้าของการแก้ไข............................................................................................... 

 (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
แนวทางการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………… 
ผลการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................. .................................. 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (ปัญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ 3 
(โปรดระบุ)) 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
4.1 …  
4.2 …  
…  

5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
(เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน) 
ล าดับที่ 1................................................................................................................... ................................................ 
ล าดับที่ 2............................................................................................................................. ...................................... 
ล าดับที่ 3.................................................................................. .................................................................................  

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(โปรดระบุ) 
6.1 ............................................................................................................................. ............................................... 
6.2 ............................................................................... ........................................................................... .................. 
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7. เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม** 
7.1 กรณีที่หน่วยงานได้มีการด าเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดส าเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมา

ให้ครบถ้วน 
1) กรณมีีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
3) กรณีมีการขอปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 

7.2 กรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) 
ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 
 
 
 

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

(.....................................................) (..............................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. ผู้อ านวยการส านัก…………………………………………………….. 

วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. .............. วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. .............. 

เบอร์ติดต่อ......................................................... 
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แบบรายงานผล งาน รอบ 12 เดือน  การด าเนิน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคใต)้ 
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

กิจกรรมฟื้นฟปู่าเพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 

1. แผน/ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
แผน/ผลการด าเนินงาน 
(ระบุจ านวนและหน่วยนับ) 

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
1 ฟื้นฟูป่าไม้ที่ไดร้ับการฟื้นฟู 1,000 ไร ่  6,504,200.00  

(ร้อยละ …) 

2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี) 
จ านวน .......................... บาท คิดเป็นร้อยละ.............. วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ...................................... 
เนื่องจาก.................................................................................................................... ................................................ 

 

3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติม) 
3.1 ปัญหาที่ 1: หัวหน้าสวนป่าบางขนุนรายงานว่าพ้ืนที่สวนป่าเป็นป่าดิบชื้น ฝนตกเกือบทั้งปี ในพ้ืนที่ไม่มี

ปัญหาไฟป่า และมีการดูแลเฝ้าระวังจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ จึงไม่ได้
ด าเนินการจัดท าแนวกันไฟ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก............................................................... .......................... 

  แนวทางการแก้ไขที่ด าเนินการ........................................................................... ................ 
 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

แนวทางการแก้ไข............................................................................................................... 
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.......................................................................................... ..... 

 (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
แนวทางการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………… 
ผลการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก........................................................... .................................... 
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4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (ปัญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ 3 
(โปรดระบุ)) 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
4.1 …  
4.2 …  
…  

5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
(เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน) 
ล าดับที่ 1............................................................................................................................ ....................................... 
ล าดับที่ 2................................................................................. .................................................................................. 
ล าดับที่ 3................................................................................................................... ................................................  

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(โปรดระบุ) 
6.1 ............................................................................................................................. ............................................... 
6.2 ............................................................................... ........................................................................... .................. 

7. เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม** 
7.1 กรณีที่หน่วยงานได้มีการด าเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดส าเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมา

ให้ครบถ้วน 
1) กรณีมีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
3) กรณีมีการขอปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 

7.2 กรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) 
ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 
 
 

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

(.....................................................) (..............................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. ผู้อ านวยการส านัก…………………………………………………….. 

วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. .............. วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. .............. 

เบอร์ติดต่อ......................................................... 
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ค าอธิบายและตัวอย่าง 
งานประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 แบบรายงานผล งาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน การด าเนิน (1 ตุลาคม 2563 – 
 (เอกสาร 2) เป็นแบบรายงานผลการด าเนินงาน กรมป่าไม้ 30 กันยายน 2564) ภายใต้เป้าหมายการให้บริการ

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานในภาพรวมที่ก าหนดไว้ในแผน ฯ โดยอิงข้อมูลจากแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมป่าไม้ มีก าหนดสิ้นสุด ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
(30 กันยายน 2564) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานโปรดจัดท าข้อมูลตามแบบรายงานผล ฯ เป็นรายกิจกรรม (เอกสาร 1) 
และก าหนดให้ใช้ฟอนท์ TH SarabunPSK โดยศึกษารายละเอียดและตัวอย่างในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อ 1. แผน/ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 การระบุผลการด าเนินงาน 

- กรณีตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีหน่วยนับเป็น “ไร่” ขอให้ท่านระบุผลการด าเนินงานในรูปแบบ ไร่-งาน-ตารางวา 
อาทิเช่น 1,094-3-55 ไร่ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง* 

- กรณีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ใช้การวัดแบบ “ร้อยละ” ขอให้ท่านระบุผลการด าเนินงานที่เป็น “ตัวเลข” 
ต่อท้ายค าว่า “ร้อยละ” อาทิเช่น แผน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 // ผล : ร้อยละ 82.49 เป็นต้น 
พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง* 

 การระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
- ระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) และคิดเป็นร้อยละเท่าใด (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

เมื่อเปรียบเทียบกับแผน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผน/ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
แผน/ผลการด าเนินงาน 
(ระบุจ านวนและหน่วยนับ) 

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
1 จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน 6,300  

ป่าชุมชน 
6,124 

ป่าชุมชน 
107,304,000.00 104,832,447.97 

(ร้อยละ 97.70) 
2 ร้อยละของการมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่น

ในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.56 

 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 1. แผน/ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ข้อ 2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี) 
 กรณีท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขอให้ท่านระบุ ดังนี้ 

- จ านวนเงินที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) และคิดเป็นร้อยละเท่าใด (ทศนิยม 2 
ต าแหน่ง) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผน 

- วัน เดือน และปีท่ีคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ 
- เหตุผลที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม) 

ค าอธิบาย : ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ส านักแผนงานและสารสนเทศประมวลข้อมูลมาจาก… 
1) การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค รอบ 6 เดือน อาทิเช่น ส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 

2) การรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) แต่ละครั้ง 
3) การที่ส านักแผนงานและสารสนเทศค้นพบจากการติดตามในพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
ซึ่งได้รายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ และให้หน่วยงานของท่านรับทราบและด าเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
 โปรดระบุว่า หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้ว

หรือไม่ โดยให้เลือก  ลงในช่อง  ของข้อ (1) หรือ ข้อ (2) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น* 
 กรณีเลือก  ลงในช่อง  ข้อ (1) โปรดเลือก  ลงในช่อง  ในข้อ (1.1), (1.2) หรือ (1.3) 

อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น* โดย 
 เลือกข้อ (1.1) หากท่านได้รับทราบปัญหาอุปสรรคดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ด าเนินการแก้ไข ดังนั้น 

จึงขอให้ท่านระบุเหตุผลว่าเหตุใดจึงยังไม่ด าเนินการ และท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างไร 

 เลือกข้อ (1.2) หากท่านได้รับทราบปัญหาอุปสรรคดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 
ดังนั้น จึงขอให้ท่านระบุแนวทางการแก้ไขที่ท่านก าลังด าเนินการ พร้อมทั้งระบุความก้าวหน้าของ
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 เลือกข้อ (1.3) หากท่านได้รับทราบปัญหาอุปสรรคดังกล่าวแล้ว และแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว 
ดังนั้น จึงขอให้ท่านระบุแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งระบุผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 กรณีเลือก  ลงในช่อง  ข้อ (2) โปรดระบุเหตุผลประกอบโดยละเอียด 

2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี) 
จ านวน 1,938,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.81 วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ 15 ธันวาคม 2564 
เนื่องจาก อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์พระราชบัญญัติป่าชุมชน (ฉบับประชาชน) จ านวน 7,000 เล่ม และอนุบัญญัติ

ที่เก่ียวข้อง จ านวน 5,000 เล่ม (รายการและรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี) 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 3 
 

เอกสาร 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติม) 
3.1 ปัญหาที่ 1: เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

ยังเข้าใจในกฎหมายไม่เพียงพอ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเนื้อความของกฎหมายที่เข้าใจค่อนข้างยาก 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก..................................................................................................... 

แนวทางการแก้ไขท่ีด าเนินการ....................................................................................................... 
 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

แนวทางการแก้ไข จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการอธิบายเนื้อความของ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ความก้าวหน้าของการแก้ไข ส านักจัดการป่าชุมชนได้จัดท าคู่มือฉบับร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้
จัดพิมพ์คู่มือดังกล่าว 

 (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
แนวทางการแก้ไข …………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการแก้ไข …………………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก................................................................................................... 
 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติม) 
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ข้อ 4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข ((ปัญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ 3 (โปรดระบุ)) 
ค าอธิบาย : ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการด าเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 
 ขอให้ท่านโปรดระบุปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
 (เรียงล าดับตามความส าคัญเร่งด่วน) 

 จากปัญหาตามข้อ 4 ที่ท่านระบุไว้ข้างต้นนั้น ขอให้ท่านโปรดพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว โดยให้พิจารณาว่า หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในทันที จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของกรมป่าไม้อย่างร้ายแรง หรือส่งผลกระทบและก่อเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของท่านในอนาคต 
ซึ่งเรียงตามความส าคัญเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย (1 – 2 – 3 ตามล าดับ) 
 

 
 
 

 

 

 
 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข ((ปัญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ 3 (โปรดระบุ)) 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
4.1 แนวเขตป่าชุมชนไม่มีความชัดเจน มีความคลาดเคลื่อน 

และไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านดูแล เนื่องจาก
พบว่าข้อมูลแนวเขตป่าชุมชน มาตรา 99 และมาตรา 100 
เป็นพ้ืนที่ น.ส.ล. ที่ไม่มีสภาพป่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
แนวเขตการปกครอง ส่งผลให้พ้ืนที่ที่ชุมชนดูแลไม่ตรง
กับฐานข้อมูล รวมทั้งยังพบการซ้อนทับของพ้ืนที่กับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น แนวเขตป่าชุมชนทับซ้อนกับพ้ืนที่
อนุรักษ์ แนวเขตอุทยานฯ นอกจากนี้ ยังพบการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าชุมชน ซึ่งท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
มากขึ้น 

1) ส านักจัดการป่าชุมชนต้องก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาแนวเขตป่าชุมชนที่ชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงาน
สนามสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

2) หารือร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช เพื่อแก้ปัญหาเรื่องแนวเขตที่ทับซ้อน 

3) บูรณาการข้อมูลจากโครงการ One Map และแนวเขต
การปกครอง มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงาน 

 

5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป   
(เรียงล าดับตามความส าคัญเร่งด่วน) 
ล าดับที่ 1 ความไมช่ัดเจนและเป็นปัจจุบันของแนวเขตป่าชุมชน 
ล าดับที่ 2 ไม่มี 
ล าดับที่ 3 ไม่มี 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 
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ข้อ 6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(โปรดระบุ) 
ค าอธิบาย : ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรม หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ขอได้โปรดพิจารณาแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
จ าแนกรายข้อ พร้อมอธิบายมาพอสังเขป 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
ข้อ 7. เอกสารทีต่้องแนบเพิ่มเติม** 

ค าอธิบาย : ขอให้ท่านแนบเอกสารที่ก าหนดให้ครบถ้วน ส่งพร้อมรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดยก าหนดให้ส่งภายใน
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ) 
6.1 กรมป่าไม้ โดยส านักจัดการป่าชุมชน ควรจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน

ทุกกิจกรรม และร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส าหรับเจ้าหน้าทีภ่าคสนาม 

6.2 กรมป่าไม้ ควรพิจารณาและจัดสรรกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของส่วนจัดการป่าชุมชนท้องที่ ในต าแหน่งที่มี
ความจ าเป็น เช่น นายช่างแผนที่ 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

7. เอกสารทีต่้องแนบเพิ่มเติม** 
7.1 กรณีท่ีหน่วยงานได้มีการด าเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดส าเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน 

1) กรณมีีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
3) กรณีมีการขอปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 

7.2 กรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) 
ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ 

7.3 รายชื่อป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งป่าชุมชน (ตามจริง) และด าเนินการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งระบุสถานที่ตั้ง และจ านวนพื้นที่ (ไร่-งาน-ตารางวา) จ าแนกรายป่าชุมชน 

7.4 รายชื่อป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน (ตามจริง)  และด าเนินการภายใต้
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งระบุสถานที่ตั้ง และจ านวนพ้ืนที่ 
(ไร่-งาน-ตารางวา) จ าแนกรายป่าชุมชน 

7.5 รายละเอียดของผลการส ารวจการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ที่ด าเนินการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกรายป่าชุมชน 

ตัวอย่างการจัดท าข้อ 7. เอกสารทีต่้องแนบเพิ่มเติม** 
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ส่วนท้ายเรื่อง 
 ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ 

1. ผู้จัดท าข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่เจ้าหน้าที่
ส านักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม โดยขอให้ด 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 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก หรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ระบุ ชื่อ  - นามสกุลของผู้อ านวยการส านัก หรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
2) ระบุ ส านักท่ีท่านด ารงต าแหน่ง หรือรักษาการ ฯ 
3) ระบุ วันที่ เดือน และปีท่ีท่านลงนามรับรองรายงาน 
4) ลงนามรับรองรายงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

หมายเหตุ : 1) การจัดท าแบบรายงานผล ฯ ข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างสมมุติ เพ่ือให้ผู้รายงานผล ฯ ของหน่วยงานมี
ความเข้าใจในการจัดท าข้อมูลมากขึ้นเท่านั้น 

2) สามารถดาวน์โหลดแบบติดตามและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่  http://www.forest.go.th/planning/ 
หมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “การรายงานผลการด าเนินงาน ฯ 2564 รอบ 12 เดือน” 

3) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่
ส่วนติดตามและประเมินผล สผส. โทร. 0 – 2561 – 4292 – 3 ต่อ 5672 หรือ 
คุณกันตธีร์ ศิริปิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 – 4769 – 6087 

 

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

(นายพสุธา  รสนมเย็น) (นางสมหญิงศร ี ศิริมณีมหาสมบัติ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
เบอร์ติดต่อ 08 – 4769 – 6087 

ตัวอย่างการจัดท าส่วนท้ายเรื่อง 
 

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

