


 

 

กิจกรรมภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ กิจกรรม 
แผนงานพื้นฐาน 

1 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
3 กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
4 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
5 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 
6 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
7 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
8 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
9 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

10 กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นท่ี 
11 กิจกรรมส ารวจการถือครองที่ดินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
12 กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตท่ีดินในพ้ืนที่ 

ป่าไม้ถาวร 
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

13 กิจกรรมฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 



ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมชี้แจงแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

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

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อทราบ 
2.1 แนวนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล 
2.2 ผลการประเมินการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.3 แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.4 การจัดท าข้อมูลตามแบบติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบระหว่างปี และ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
2.5 การประสานงานโดยใช้ LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา  
การพิจารณาผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
การประชุมชี้แจงแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

_____________________________________________________________________________________ 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อทราบ 

2.1 แนวนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล เป็นภารกิจที่ได้รับการก าหนดมาจากนโยบายและกฎหมาย ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (3) 
ก าหนดว่า “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด” 

หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้กล่าวถึงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไว้ว่า “เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” 

2) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน ส่วนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 

ก าหนดว่า “ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ านวยการก าหนด และให้ถือว่า
การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนด้วย” 

หมวด 8 ความรับผิด มาตรา 52 วรรค 1 ก าหนดว่า “ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระท า
การดังกล่าวนั้นโดยฝุาฝืนพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญา
ซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระท าหรือผู้ยินยอมให้กระท าการดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณ  
ที่หน่วยรับงบประมาณได้จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น” 

3) เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งก าหนดไว้ใน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ 2.4 การติดตามผล
การแก้ไขปัญหาและการรายงานผล โดยให้ส่วนราชการต้องด าเนินการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน การแก้ปัญหา และรายงาน
ต่อสาธารณะ รวมทั้งปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองได้ทันเวลา เชิงรุก และมีประสิทธิผล 

ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของการติดตามและประเมินผล รวมทั้งให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว 
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2.2 ผลการประเมินการด าเนินงานของกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การประเมินผลการด าเนินงานของกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 

3 ระดับ คือ การประเมินผลผลิต การประเมินผลลัพธ์ และการประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของกรมปุาไม้ โดยให้
อยู่ในรูปแบบของการให้คะแนน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ผลปรากฏว่า การประเมินผลส าเร็จจากการด าเนินงาน
ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมปุาไม้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.2882 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
แตอ่ย่างไรก็ตาม พบว่า มี 7 กิจกรรม ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล คือ 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อกิจกรรม คะแนนที่ได้ 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการปูองกัน ท าลายทรัพยากรปุาไม้ 1.00 สปฟ. 
2 กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน 1.75 สปฟ. 
3 กิจกรรมฟื้นฟูปุาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคใต้) 1.83 สสป. 
4 กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ 1.88 สปฟ. 
5 กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพื้นที่ 2.00 สจด. 
6 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 2.00 สจช. 
7 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2.25 สศม. 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายการด าเนินงานในภาพรวมของกรมปุาไม้ ดังนั้น การด าเนินงานและการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ ตลอดจนน าไปใช้ในการจัดท าค าขอ
และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งผลการด าเนินงานตามที่ส านักแผนงานและสารสนเทศ
ก าหนด 
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2.3 แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามหนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.32/ว 18229 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด 13 กิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และกิจกรรม/งาน 
ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

รักษาพ้ืนที่ท่ีมีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตัวชี้วัดที่ 1 :  34.00 ล้านไร่  

1 กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ 34.00 ล้านไร ่
ส านักปูองกนัรักษาปุา 

และควบคมุไฟปุา 
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ที ่ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และกิจกรรม/งาน 
ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หยุดยั้งการท าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกตัวชี้วัดที่ 2 :  
ไม่น้อยกว่า 
50,000 ไร่ 

 

2 กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการปูองกัน ท าลายทรัพยากรปุาไม้ 
ไม่น้อยกว่า 
50,000 ไร ่

ส านักปูองกันรักษาปุา 
และควบคมุไฟปุา 

พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟ้ืนฟูตัวชี้วัดที่ 3 :  61,909 ไร่  

3 
กิจกรรมโครงการพัฒนาปุาไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(ปลูกไม้ใช้สอย) 

520 ไร ่ ส านักโครงการ
พระราชด าร ิ

และกิจการพิเศษ 4 กิจกรรมโครงการสร้างปุาสร้างรายได้ 52,550 ไร ่
5 กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 8,839 ไร ่ ส านักส่งเสรมิการปลูกปุา 

ตัวชี้วัดที่ 4 : พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น 20,000 ไร่  
6 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 10,000 ไร ่

ส านักเศรษฐกิจการปุาไม ้
7 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ   10,000 ไร ่

ตัวชี้วัดที่ 5 : จ านวนเน้ือที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการส ารวจสภาพพ้ืนที่เพ่ือจัดท า 
ข้อมูลที่ดิน 

50,000 ไร่  

8 
กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและปุาไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปุาไม้ถาวร 

50,000 ไร ่ ส านักจัดการที่ดินปุาไม ้

ตัวชี้วัดที่ 6 : หมู่บ้านที่ได้รับส ารวจการถือครองท่ีดินในพ้ืนที่ป่าสงวน 
แห่งชาติ 

2,000 หมู่บ้าน  

9 กิจกรรมส ารวจการถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ีปุาสงวนแห่งชาติ 2,000 หมู่บ้าน ส านักจัดการที่ดินปุาไม ้
ตัวชี้วัดที่ 7 : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ 

ป่าไม้ระดับพ้ืนที่เพ่ือจัดระเบียบการใช้ที่ดิน 
3,000 หมู่บ้าน  

10 
กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้
ระดับพื้นที ่

3,000 หมู่บ้าน ส านักจัดการที่ดินปุาไม ้

ตัวชี้วัดที่ 8 : จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม 
 ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

1,000 หมู่บ้าน  

11 กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน 1,000 หมู่บ้าน 
ส านักปูองกันรักษาปุา 

และควบคมุไฟปุา 
ตัวชี้วัดที่ 9 : จ านวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลง 

ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน 3 ปี  
ย้อนหลัง 

50,698 จุด  

11 กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน 50,698 จดุ 
ส านักปูองกันรักษาปุา 

และควบคมุไฟปุา 
ตัวชี้วัดที่ 10 : จัดต้ังและพัฒนาป่าชุมชน 427 ป่าชุมชน  
12 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 427 ปุาชุมชน ส านักจัดการปุาชุมชน 
ตัวชี้วัดที่ 11 : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหาร 

จัดการป่าชุมชน 
250 ป่าชุมชน  

13 กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 250 ปุาชุมชน ส านักจัดการปุาชุมชน 
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ซึ่งการติดตามผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ  
1) รอบ 6 เดือน 

เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 
โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 24 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ส านักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 – 13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขา จัดท าข้อมูล (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
ตามแบบติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งมีประเด็นค าถาม ดังนี้ 

- แผน/ผลการด าเนินงาน 
- ปัญหาอุปสรรค 
- ปัญหาอุปสรรคจากด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
- รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ 

2) รอบ 12 เดือน  
เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 

โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ส านักส่งเสริม
การปลูกปุา ส านักจัดการที่ดินปุาไม้ ส านักจัดการปุาชุมชน ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ และส านักเศรษฐกิจ
การปุาไม ้จัดท าข้อมูล (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) ตามแบบติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งมีประเด็นค าถาม ดังนี้ 

- แผน/ผลการด าเนินงาน 
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) 
- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
- ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
- เอกสารที่ต้องแนบเพ่ิมเติม 

3) รอบระหว่างปี  
เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 

โดยการประชุมติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และพิจารณาคัดเลือก
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคที่เก่ียวข้อง จ านวน 11 หน่วยงาน ได้แก่  

ที ่ หน่วยงาน 
1 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
2 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง) 
3 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 
4 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 5 (สระบุรี) 
5 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
6 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 
7 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 (สงขลา) 
8 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
9 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
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ที ่ หน่วยงาน 
10 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 
11 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 

ทั้งนี้ หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูล (ณ วันที่ติดตามผล) ตามแบบติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งมีประเด็นค าถาม ดังนี้ 
- แผน/ผลการด าเนินงาน 
- ปัญหาอุปสรรค 
- ปัญหาอุปสรรคจากด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
- รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ จะรวบรวมข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานได้จัดท าในแต่ละรอบ  
จ าแนกเป็นรายกิจกรรม มาประมวลผล วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานของกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ทราบถึงผลส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ
เสนอต่ออธิบดีกรมปุาไม้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวาง
กรอบแนวทางการบริหารจัดการงานตามภารกิจของกรมปุาไม้ให้บรรลุเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้ง
น าไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม............................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  

 
 2.4 การจัดท าข้อมูลตามแบบติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบระหว่างปี และ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  
การติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบระหว่างปี และ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูลตามแบบติดตามผล ฯ 
มาในภาพรวม โดยจ าแนกรายกิจกรรม ซึ่งแบบติดตามผลของทั้ง 2 รอบ มีหัวข้อและรายละเอียดที่เหมือนกัน ดังนี้ 
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แบบติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส านักแผนงานและสารสนเทศจะอ านวยความสะดวก โดยการกรอกชื่อหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติ แผนการด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน ขั้นตอนการด าเนินงาน และค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักในแบบติดตามผลการด าเนินงาน ฯ จ าแนกเป็นรายกิจกรรม ให้ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 – 13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาที่เกี่ยวข้องในแต่ละรอบของการรายงานผล 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ส่วนหัวเรื่อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าอธิบาย (ส่วนหัวเรื่อง) 

1. “หน่วยงาน” หมายถึง ชื่อของหน่วยงานระดับส านัก เช่น 
- ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
- ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
- ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

2. “กิจกรรม” หมายถึง ชื่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรมปุาไม้ เช่น 
- กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 1. แผน/ผลการด าเนินงาน) 

 
 
 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบระหว่างปี 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

1. แผน/ผลการด าเนินงาน 
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565) 

กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
แผน/ผลการด าเนินงาน (หน่วยนับ) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 
แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 

ปลูกปุาทั่วไป 1,550 ไร ่ 0 ไร ่ 40.80 6,045,000 744,302.47 12.31 

รวม 6,045,000 744,302.47 12.31 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: กรอบสีแดงเป็นข้อมูลที่หน่วยงานต้องกรอกส่งส านักแผนงานและสารสนเทศ ส าหรับวิธีการกรอกข้อมูล สามารถด าเนินการได้ตามค าอธิบายในหน้าถัดไป

1.3 ขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียด 

กิจกรรม 
ที่ปฏิบัติ 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย
ตามแผน 

(หน่วยนับ) 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
(โปรดระบุทั้งจ านวนและหน่วยนบั) 

ร้อยละของ 
ความก้าวหน้า 

ในแต่ละ
ขั้นตอน 

ค่าเฉลี่ย 
ถ่วง

น้ าหนัก 

ร้อยละของ 
ความก้าวหน้า 
ในภาพรวม 

หมายเหตุ 
ยังไม่ 

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ปลูกปุาท่ัวไป 1. การส ารวจและรังวัดแนวเขต 1,550 ไร่   1,550 ไร่ 100 20 20  
การส ารวจและรังวัดแนวเขตแปลง
ปลูกและทางตรวจการ 

1,550 ไร ่   1,550 ไร ่    

2. การเตรียมพื้นที่ 1,550 ไร่ 400 ไร่ 150 ไร่ 1,000 ไร่ 69.36 30 20.80 
2.1 การท าทางตรวจการ 1,550 ไร ่  550 ไร ่ 1,000 ไร ่    
2.2 การท าแนวกันไฟ 1,550 ไร ่ 250 ไร ่ 300 ไร ่ 1,000 ไร ่    
2.3 การถาง 1,550 ไร ่ 400 ไร ่ 150 ไร ่ 1,000 ไร ่    
2.4 การเก็บ ริบ สุม เผา 1,550 ไร ่ 400 ไร ่ 150 ไร ่ 1,000 ไร ่    
3. การปลูกต้นไม้ 1,550 ไร่ 1,550 ไร่   0 30 0 

3.1 การท าหลักและปักหมายแนว 1,550 ไร ่ 1,550 ไร ่      
3.2 การปลูกและการขนกล้า 1,550 ไร ่ 1,550 ไร ่      
4. การก าจัดวัชพืชหลังปลูกและ

การปลูกซ่อม 
1,550 ไร่ 1,550 ไร่   0 20 0 

4.1 การดายวัชพืชหลังปลูก 1,550 ไร ่ 1,550 ไร ่      
4.2 การปลูกซ่อมและนับอัตรา 
การรอดตาย 

1,550 ไร ่ 1,550 ไร ่      

ร้อยละของความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจริงในภาพรวมของกจิกรรม 100 40.80 

ค าอธิบาย : 1. กรอบสีแดง คือ ข้อมูลที่หน่วยงานต้องจัดท าส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
2. กรอบสีน้ าเงิน คือ ผลการค านวณอัตโนมัติที่ส านักแผนงานและสารสนเทศก าหนดสูตรค านวณไว้ในไฟล์ MS Excel เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน 
3. กรอบสีเขียว คือ ผลการค านวณร้อยละของความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรมที่ปรากฏอัตโนมัติ ซึ่งจะไปปรากฏในช่องร้อยละ

ของผลการด าเนินงานในข้อ 1.2 

11 
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 ค าอธิบายแบบติดตามผล ฯ เพิ่มเติม 

ข้อ 1.1 กรอกวัน เดือน ปีที่หน่วยงานของท่านได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 – 2) 
ข้อ 1.2 กรอกวัน เดือน ปี ณ วันที่ท่านให้ข้อมูล รวมทั้งกรอกข้อมูลผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการด าเนินงาน 

ผลการใช้จ่ายเงิน และร้อยละของผลการใช้จ่ายเงิน 
ข้อปฏิบัติส าคัญ 
- ส าหรับร้อยละของผลการด าเนินงาน จะได้มาจากผลการค านวณร้อยละของก้าวหน้าผลการด าเนินงานจริง

ในภาพรวมของกิจกรรม ในตารางข้อ 1.3 ซึ่งข้อมูลจะปรากฏอัตโนมัติ 
- กรณีการกรอกผลการด าเนินงานในตารางข้อ 1.2 ให้น าผลรวมของความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน

ในตารางข้อ 1.3 เฉพาะผลการด าเนินงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จมารายง านเท่านั้น ดังนั้น 
หากความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของหน่วยงานยังไม่ด าเนินการ หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 
ให้กรอกตัวเลข “0” พร้อมระบุหน่วยนับของงานนั้น ๆ 

ข้อ 1.3 การกรอกผลการด าเนินงาน (ข้อมูลต้องเชื่อมโยงกับตารางข้อ 1.2) และมีขั้นตอนการรายงานและค านวณผล 
ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในช่องความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเป็นตัวเลขว่า ณ วันที่

ที่ติดตามผล ท่านสามารถด าเนินการได้จ านวนเท่าใด และอยู่ในขั้นตอนไหนระหว่าง 
ยังไม่ด าเนินการ / อยู่ระหว่างด าเนินการ / ด าเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งตัวเลขทั้ง 3 ขั้นตอน
ดังกล่าว เมื่อน ามารวมกันแล้วจะต้องได้เท่ากับค่าเปูาหมายตามแผน ตามสูตรค านวณดังนี ้

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 ในช่อง “ร้อยละของความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอน” จะต้องค านวณโดยน าผลการด าเนินงาน
หารด้วยค่าเปูาหมายตามแผน แล้วให้คูณกับค่าของตัวแปรที่ก าหนดในสูตรการค านวณ 
จากนั้นให้น าผลของการคูณทุกตัวมารวมกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตามแผน 

ยังไม่ด าเนินการ 
(มีค่าตัวแปร เท่ากับ 0) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(มีค่าตัวแปร เท่ากับ 50) 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

(มีค่าตัวแปร เท่ากับ 100) 

= 

= 

= 

xx 

xx 

xx 

จ านวนที่ยังไม่ด าเนินการ + จ านวนที่อยู่ระหว่างด าเนินการ + จ านวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

=   ค่าเป้าหมายตามแผน 
 

 
                        
 

  X 

 

 

 
ร้อยละของความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอน 

รวม
ผล 
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ขั้นตอนที่ 3 ขอให้น าตัวเลขในช่อง “ร้อยละของความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอน” คูณกับค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักที่ก าหนด (ห้ามแก้ไขค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) ของขั้นตอนนั้น ๆ พร้อมทั้งกรอกตัวเลข 
ที่ได้จากการค านวณลงในช่อง “ร้อยละของความก้าวหน้าจริงในภาพรวม” 

 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 4 ขอให้น าตัวเลขในช่อง “ร้อยละของความก้าวหน้าในภาพรวม” มาบวกกัน จะได้ผลรวม

ร้อยละของความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจริงในภาพรวม 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 ให้น าร้อยละของความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรมที่ค านวณได้
จากข้ันตอนที่ 4 ไปกรอกเป็น “ร้อยละ” ของผลการด าเนินงานท่านในตารางข้อ 1.2 

**กรณีที่มีการปรับค่าเป้าหมายระหว่างปีงบประมาณใน “กิจกรรมที่ปฏิบัติ” ใด ๆ  
หน่วยงานจะต้องระบุเหตุผลในช่อง “หมายเหตุ” พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานการปรับค่าเป้าหมาย 

ที่เป็นทางการท้ายแบบติดตามผล ฯ 
 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน)  

2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน (โปรดเลือก  ใน  ได้มากกว่า 1 ข้อ และกรอกค าอธิบายถึงประเด็นปัญหาที่ท่านเลือก 
พร้อมทั้งจัดล าดับปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน) 

ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
จัดล าดับปัญหา 

ที่ต้องแก้ไข 
อย่างเร่งด่วน 

2.1 ปัญหาด้านงบประมาณ 
 หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า 

ค าอธิบาย............................................................................................................................... 
 

 หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ค าอธิบาย............................................................................................................................... 

 

 หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ค าอธิบาย............................................................................................................................... 

 
 
 

ร้อยละของความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอน    X    ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

100 

=    ร้อยละของความก้าวหน้าในภาพรวม 

 

 = 
ร้อยละของความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม  
 

ผลบวกทั้งหมดของ 
ร้อยละของความก้าวหน้าในภาพรวม 
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ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
จัดล าดับปัญหา 

ที่ต้องแก้ไข 
อย่างเร่งด่วน 

 งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ค าอธิบาย เนื่องจากในการปฏิบัติงานออกติดตามตรวจรับรองผลพ้ืนที่แปลงปลูกของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจทุกแปลง ซึ่งมีจ านวนมาก แต่ได้รับงบประมาณ
ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

2 

 อ่ืน ๆ (ระบพุร้อมค าอธิบาย) ...............................................................................................   
2.2 ปัญหาด้านบุคลากร 
 จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 

ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 
 

 การขาดแคลนอัตราก าลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจาก
ราชการ หรือเสียชีวิต 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 

 

 การขาดแคลนอัตราก าลังในต าแหน่งที่จ าเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 

 

 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ค าอธิบาย บุคลากรขาดความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานด้านส่งเสริมการปลูกปุาที่จะไป
ส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดความเชื่อม่ัน และหันมาปลูกปุามากยิ่งขึ้น 

1 

 ต าแหน่งงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เช่น ต าแหน่งนักวิชาการปุาไม้
ปฏิบัติงานพัสด ุ
ค าอธิบาย............................................................................................................................... 

 

 ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ  เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ลาดตระเวนมีอายุมาก ท าให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
ค าอธิบาย............................................................................................................................... 

 

 การเลื่อนระดับของบุคลากรในสายงานสนับสนุน 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 

 

 ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 

 

 อ่ืน ๆ (ระบพุร้อมค าอธิบาย) ...............................................................................................   
2.3 ปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ไม่มียานพาหนะส าหรับการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 
 

 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 
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ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
จัดล าดับปัญหา 

ที่ต้องแก้ไข 
อย่างเร่งด่วน 

 ยานพาหนะท่ีได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ 
ค าอธิบาย เนื่องจากปัจจุบันหน่วยปฏิบัติไม่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะ ส าหรับน ามาใช้
ขนส่งกล้าไม้และการติดตามแปลงปลูก ณ พ้ืนที่ของผู้เข้าร่วมโครงการบางรายที่ยากต่อการเข้าถึง 
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) 

3 

 ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 

 

 ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 

 

 ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ค าอธิบาย ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ช ารุด และไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องหาพิกัด
ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) และคอมพิวเตอร์ 

 

 บ้านพัก และ/หรืออาคารส านักงานเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอ 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 

 

 อ่ืน ๆ (ระบพุร้อมค าอธิบาย) ....................................................... ........................................  
 

 ค าอธิบาย  
1. ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หมายความรวมถึง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ 
และอาคารที่ท าการ 

2. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในหัวข้อ “ค าอธิบาย” โดยต้องระบุสาเหตุของปัญหา และแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต หากไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ หากท่านไม่ใส่ค าอธิบาย ส านักแผนงานและสารสนเทศจะไม่น ามาใช้
เป็นข้อมูลประกอบการติดตามผล 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 3. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข)  
3. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (โปรดเลือก  ใน  ได้มากกว่า 1 ข้อ กรอกค าอธิบาย

และแนวทางแก้ไขในประเด็นปัญหาที่ท่านเลือก พร้อมทั้งจัดล าดับปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน) 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน 
และแนวทางแก้ไข 

จัดล าดับปัญหา 
ที่ต้องแก้ไข 

อย่างเร่งด่วน 
 การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้

ค าแนะน าหรือปรึกษาต่าง ๆ 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 
แนวทางแก้ไข......................................................................................................................... 
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ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน 
และแนวทางแก้ไข 

จัดล าดับปัญหา 
ที่ต้องแก้ไข 

อย่างเร่งด่วน 
 ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 
แนวทางแก้ไข......................................................................................................................... 

 

 ประชาชนกลุ่มเปูาหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการปุาไม้ ส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 
แนวทางแก้ไข......................................................................................................................... 

 

 มาตรการ/แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 
แนวทางแก้ไข.........................................................................................................................  

 

 การก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเปูาหมาย 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 
แนวทางแก้ไข......................................................................................................................... 

 

 เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 
แนวทางแก้ไข......................................................................................................................... 

 

 กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 
แนวทางแก้ไข.........................................................................................................................  

 

 การขาดแคลนแหล่งน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
ค าอธิบาย.............................................................................................................................. 
แนวทางแก้ไข......................................................................................................................... 

 

 อ่ืน ๆ (ระบุพร้อมค าอธิบาย) สภาพอากาศทางภาคใต้มีฝนตกหนักช่วงปลายปีท าให้การปฏิบัติงาน
อาจล่าช้า 
แนวทางแก้ไข เร่งด าเนินการในเดือนท่ีฝนตกน้อยให้ได้มากที่สุด 

 

 ค าอธิบาย  
1. หากเลือกประเด็นปัญหาใด ขอให้กรอกข้อมูล ใน 2 ส่วน คือ 

1.1 หัวข้อ “ค าอธิบาย” โดยต้องระบุสาเหตุของปัญหา และแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หากไม่ได้
รับการแก้ไข  

1.2 หัวข้อ “แนวทางแก้ไข” โดยต้องเสนอแนะแนวทางท่ีสามารถแก้ไขได้จริงและเป็นรูปธรรม 
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ทั้งนี้  หากไม่ใส่ค าอธิบายและแนวทางแก้ไข ส านักแผนงานและสารสนเทศจะไม่น ามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการติดตามผล 

2. ขอให้น าปัญหาอุปสรรคที่เลือกไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 มาจัดล าดับความส าคัญที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 
ล าดับเท่านั้น 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรม

ให้เกิดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าอธิบาย  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรม หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

การด าเนินงานของกรมปุาไม้ ทั้งนี้ ขอได้โปรดพิจารณาแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จ าแนกรายข้อ พร้อมอธิบาย
มาโดยสังเขป 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 5. รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ  

(จ านวนรูปภาพไม่น้อยกว่า 6 รูป และความละเอียดของรูปภาพต้อง 
ไม่น้อยกว่า 1 MB))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ) 
4.1 ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาควรจัดให้มีการฝึกอบรม และทบทวนประสิทธิภาพการท างานทั้งทางทฤษฎี

และภาคปฏิบัติในด้านการปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ ด้านการควบคุมไฟปุา 
ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคสนาม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความช านาญ สามารถปฏิบัติงานได้ความถูกต้อง และลดความเสี่ยง
จากอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 

4.2 กรมปุาไม้ควรน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันรักษาปุาให้มากขึ้น เช่น กล้อง CCTV 
เทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการคาดเดาพฤติกรรมของผู้บุกรุกท าลายปุาไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าพื้นที่ได้
อย่างทันท่วงท ี

5. รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ 

  
การส ารวจพื้นที่เพ่ือจัดตั้งปุาชุมชน วัดต้นไม้ทรงคุณค่าในปุาชุมชน พร้อมค่าพิกัด 

 
 ค าอธิบาย 
รูปภาพที่หน่วยงานใช้ประกอบการด าเนินงาน ให้มีจ านวนรูปภาพไม่น้อยกว่า 6 รูป ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
และความละเอียดของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 MB พร้อมทั้งให้ค าบรรยายใต้รูปภาพ 
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 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ส่วนท้ายเรื่อง)  
 
 
 
 
 
 
 

 ค าอธิบาย  
ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ 
1) ผู้จัดท าข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่

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 านวยการระดับส านัก ขอได้โปรดพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้อ านวยการส านัก (ใส่ในวงเล็บ) 
(2) ระบุ หน่วยงานที่ท่านด ารงต าแหน่ง 
(3) ระบุ วันที่ เดือน และปีท่ีท่านลงนามรับรองรายงาน 
(4) ลงนามรับรองรายงาน 

ส านักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า เพ่ือให้การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบระหว่างปี และรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เกิดความถูกต้อง
และครบถ้วน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานที่ต้องจัดท าข้อมูล จึงได้จัดท าแบบติดตามผลการด าเนินงาน
ของกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งออกเป็น 2 ไฟล์ คือ  

1. ไฟล์ MS Excel จะบรรจุหัวข้อที่ 1 (ข้อ 1.1 – 1.3) โดยได้ก าหนดสูตรการค านวณไว้เรียบร้อยแล้ว 
จ าแนกเป็นรายกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งผู้จัดท าข้อมูลต้องใช้ไฟล์ดังกล่าวในการกรอก
ข้อมูลเท่านั้น และห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ในไฟล์ มิเช่นนั้นข้อมูลจะเกิด
ความคลาดเคลื่อนได้ 

2. ไฟล์ MS Word จะบรรจุหัวข้อที่ 2 – 5 ซึ่งผู้จัดท าข้อมูลต้องใช้ไฟล์ดังกล่าวในการกรอกข้อมูล
เท่านั้น และให้ใช้กับทุกกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

ซึ่งหน่วยงานผู้จัดท าข้อมูลจะต้องจัดพิมพ์ไฟล์เอกสารทั้งข้อ 1 (ไฟล์ MS Excel) และข้อ 2 (ไฟล์ MS Word) ข้างต้น
รวมกันให้ได้ครบ 5 ข้อต่อ 1 กิจกรรม ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าความเข้าใจ และด าเนินการจัดท า
ข้อมูลตามแบบติดตามผลการด าเนินงาน ฯ ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น 
 

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

(นางสาวพจมาน  วงศ์สว่าง) (นายชูโรส  ศิริมณีมหาสมบัติ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
เบอร์ติดต่อ 06 – 5594 – 2490 
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มติที่ประชุม............................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  

 
2.5 การประสานงานโดยใช้ LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้ด าเนินการตั้งกลุ่ม  
LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานหน่วยงานในสังกัด
กรมปุาไม้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนติดตามและประเมินผล ส านักแผนงานและสารสนเทศ ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ จึงขอให้ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมปุาไม้ทุกหน่วยงาน
รับทราบ และใช้ช่องทางดังกล่าวประสานงาน 

มติที่ประชุม............................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................ ...................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

การพิจารณาผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน 
สืบเนื่องจากวาระที่ 2.5 กลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ที่ตั้งขึ้น 

ปัจจุบันได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ือติดต่อประสานงาน ดังนี้ 

ผู้ประสานงานของหน่วยงานส่วนกลาง 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน ต าแหน่ง เบอร์มือถือ Line ID 

1 ส านักปูองกัน 
รักษาปุา 

และควบคมุไฟปุา 

นายธนกฤต อ่อนอภัย นักประชาสัมพันธ์ 06-4247-9522 golfgap_za 

นางสาววารณุี วรเดช จ้างเหมาบริการ 
งานบันทึกข้อมูล 

08-0934-7427 waru 

2 ส านักส่งเสริม 
การปลูกปุา 

นายเจน รักสุข นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 08-1037-8979 janeraksook 

นางสาววาธิน ีเครือไม ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08-1973-1178 atukaza 

3 ส านักจัดการ 
ปุาชุมชน 

ส.ต.อ.หญิง ณัฐชยา คมข า ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 09-2013-6295 - 

นายครรชิตพล พรรณสาร นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 09-6884-7607 kchtpol 

นางสาวรินนารัช รชตะรมณีย ์ นักประชาสัมพันธ์ 09-5897-8548 0958978548 

นางสาวดลทิพา คงพ่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08-9045-6123 audong52 

4 ส านักจัดการ 
ที่ดินปุาไม ้

นางสกุณา วิสุทธริัตนกุล ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 08-1859-7845 nokka2507 

นางสุภาพร แสงละออ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 08-9505-8536 0895058536 
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ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน ต าแหน่ง เบอร์มือถือ Line ID 

5 ส านักโครงการ 
พระราชด าริและ

กิจการพิเศษ 
 

นายณรงค์ ทองรักษ ์ นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 08-1905-3561 deamlife 

นางสาวสิริวมิล หงษ์ชู เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิและสืบสาน
พระราชด าร ิ

08-2420-3321 0824203321 

6 ส านักเศรษฐกิจ 
การปุาไม ้

นายวุฒิกร คุ้มเจริญ - 08-9204-7756 - 

นางสาวกรกมล มีสุข นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 08-1533-8455 0815338455 

นางสาวชุติมา เธียรถาวร นักจัดการงานท่ัวไป 08-9788-9556 0897889556 

ผู้ประสานงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้) 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์มือถือ Line ID 

1 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 1 
(เชียงใหม่) 

นางสาวนันทวดี  วงศ์มาดิษฐ์ 08-2485-9602 0824859602 

นางสาวพิมพิมล  บุญยาน า 09-4617-1119 Kalamungkld 

2 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 2 
(เชียงราย) 

นางสาววนิดา  ล้ าเลิศวัฒนา 08-9180-1124 atomy68 

3 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 3 
(ล าปาง) 

นางพิมรดา  ประทมุเหง่า 09-3261-5145 0932615145 

นางสาวสิริขวัญ  ใจปาละ 08-1952-4311 TeruTeruBozuBoice 

4 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 4 
(ตาก) 

นางสาวเตือนใจ  ประทมุมา 08-1858-7400 remind62 

นางสาวเพ็ญนภา  แจ้งกระจ่าง 08-5249-6025 lex-pener 

5 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 5 
(สระบรุี) 

นางสาวฤชุตา  ไตรรัตน ์ 08-8269-6688 DVSLADY 

นางสาวสุดารัตน์  สุขสะอาด 09-8995-6642 5930812720 

6 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 6 
(อุดรธานี) 

นางสาวน้ าฝน  จันทรด์ ี 08-5024-3080 0850243080 

นางสาวนิราภรณ์  ค าแสงทอง 09-8104-9889 fafon1012 

7 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 7 
(ขอนแก่น) 

นางสายสดุา  โม้ทอง 08-5128-4067 0851284067 

นางสาวนัฐกานต์  โทสิงห ์ 09-4539-9191 0945399191 

8 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 
(นครราชสีมา) 

นางณิชาบูล  จันนรา 08-7114-1768 nicha64 

นางสาวนงค์นุช  พินิจชัย 08-7196-2094 pompam114466 

9 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 
(ชลบุรี) 

นายวรกิจ  โตจ าเริญ 08-1972-4031 warakit2511 

นายสมชาย  ขยันกิจ 08-1996-4142 0819964142 

10 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 
(ราชบุรี) 

นายกฤตพงศ์  วงศ์เงิน 09-4252-7724 0942527724 

นางสาวพรทิพา  พึ่งเดช 09-3114-9404 0894116283 

11 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 11 
(สุราษฎร์ธานี) 

นางสุภาพร  เฉลิมวงศ์ 08-9119-5528 supaporn_ch2523 

นางสาวกาญจนา  ทองพัฒน์ 06-6162-6962 poppyza02 

12 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) 

นางผกามาศ  แปฺะเง้าสุข 09-8794-6985 loveforesttree 

นางสาวพิชชามนมุ์ พรหมจรรย์ 09-1825-4294 5153378 
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ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์มือถือ Line ID 

13 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 
(สงขลา) 

นายกิติศักดิ์  เต็มตระกูล 09-5443-9983 kitisak2526 

นายศุภเชษฐ ์ ข าจิตร 08-3249-5699 lovenung 

ผู้ประสานงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา) 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์มือถือ Line ID 

1 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 
สาขาแม่ฮ่องสอน 

นายณัฐพล  วงค์ชัย 09-5740-9115 0957409115 

นายอนุสรณ์  ปูเครือ 08-9702-2318 wild_peopl 

2 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 
สาขาแพร่ 

นางณัฐณิชา  สืบแก้ว 08-8268-7190 0881662799 

นางสาวสุพัตรา  ทุ่งสงค์ 06-2954-5566 myoffice63 

3 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 
สาขานครสวรรค์ 

นางสาวอมรรัตน์  อานมณ ี 08-9415-5114 0894145114 

นายประพัฒน์  กรอบเพ็ชร์ 09-5634-7098 fulldisk2 

4 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 
สาขาพิษณุโลก 

นางสาวนิภาพร  สุดแสง 09-3132-8924 ning.forest 

นายสุฤทธิ์  เวชวินิจ 08-1987-8912 surit57 

นางนพมาศ  ศรีแก้วดี 09-8102-7489 Plforest 

5 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 
สาขานครพนม 

นางพัชราภา  พรมนิล 08-1714-8909 aongodmother 

นางสาวมัณฑนา  อาจอุดร 08-8665-7462 0886657462 

6 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 
สาขาอุบลราชธานี 

นางสาวอนงค์  สังโขบล 09-7348-9169 0973489169 

7 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 
สาขาปราจีนบุรี 

นางสาววิชุดา  เหล่ามะลึก  06-1870-5888 wichunes 

นางสาวพรพิมล  จันทร์สละ 08-1534-2186 nongframekung 

8 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10  
สาขาเพชรบุรี 

นางสาวลลิดา  คงเจริญวงศ ์ 08-1763-8789 lalida_jeab 

9 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 
สาขากระบี่ 

นางสาวนูรอัยมี  หวันชิตนาย 09-1776-1783 dehmee04 

นางสาวอรวรรณ  จันทรรักษ์ 06-5065-4947 jantatak_mai 

10 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 
สาขานราธิวาส 

นายวารีมาน  มะดิเย๊าะ 08-0704-0512 tongklabyforest 

นายรัฐศักดิ์  อ้องหว่าง 08-5077-7721 085-0777721  

นางสาวต๋วนไซนุง  กูโปฺะ 08-1099-5405 Tuan2018 

ทั้งนี้ เพ่ือปูองกันไม่ให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า จึงขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณา
และทบทวนรายชื่อผู้ประสานงานดังกล่าวว่า ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ โดยทุกหน่วยงานสามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ผู้ประสานงานได้ตามความเหมาะสม และขอได้โปรดแจ้งยืนยันรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมทั้งต าแหน่ง หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ และ LINE ID ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com 
หรือทางกลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ภายในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 
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หากหน่วยงานมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อ
ได้ที่คุณพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08 – 9030 – 9983 
และคุณกันตธีร์ ศิริปิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08 – 4769 – 6087 หรือ
ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักแผนงานและสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2561 – 4292 – 3 ต่อ 5672  

 
มติที่ประชุม.................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

***ขอขอบคุณ*** 
ส่วนติดตามและประเมินผล 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม้ 
โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 5672 

โทรสาร 0-2561-5446 



การประชุมชี้แจง 
แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
   
 

หน่วยงาน.................................................................................................... 

รายช่ือผู้ร่วมประชุม จ านวน .................. คน คือ 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

...   

หมายเหตุ: 1. แจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งรายชื่อให้ส านักแผนงานและสารสนเทศทราบ 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ rfd_me@hotmail.com 
หรือผ่าน LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” 

2. หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ติดต่อภายใน 5672 หรือ 
คุณกันตธีร์ ศิริปิน่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เบอร์มือถือ 08 – 4769 – 6087  

 
 
 


