


รายงานการประชุมชี้แจงแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ณ ห้องประชุมส านักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
_____________________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 

 ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 
1. นำงวรำวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 
2. นำยประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อ ำนวยกำรส่วนติดตำมและประเมินผล 
3. นำงสำวพจนีย์ พจนะลำวัณย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
4. นำยพินิจศักดิ์ กลิ่นมำลำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
5. นำงวัลยำ บุตรดี นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
6. นำยกันตธีร์ ศิริปิ่น นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
7. นำงเกศกนก จงสุขสันติกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
8. นำงสำวสุพัดชำ ช้ำงร้ำย นักวิชำกำรป่ำไม้ 

ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 
9. นำยสมชำย นุชนำนนท์เทพ ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนงำนและนวัตกรรม  
  ด้ำนกำรป้องกันรักษำป่ำ 
10. นำงสำวสุมนำ ปิยำนนท์ชัยพร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
11. นำงเพ็ญพินิช วิศิษฏ์ศำสตร์กุล นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 
12. นำยธนกฤต อ่อนอภัย นักประชำสัมพันธ์ 

ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 
13. นำยนิวัฒน์ ภูผำสุก นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
14. นำงสำวสุนิชำ วงพินิจ นักวิชำกำรป่ำไม้ 
15. นำงสำววำธินี เครือไม้ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 
16. นำงนันทนำ  บุณยำนันต์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 
17. นำยกิตติพร  ดุลนกิจ ผู้อ ำนวยกำรส่วนภำคีเครือข่ำยป่ำชุมชน 
18. นำงสำวถนัดสม  นุกูล ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
19. นำยเสกสรร  กวยะปำณิก ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน 
20. นำยปรีชำ กิ่งพรหมเจริญ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
21. นำยครรชิตพล  พรรณสำร นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 
22. นำยภควัต  โพธิ์นำค นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
23. นำงสำวปำริชำติ   ฤทธิ์เดช นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
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24. นำงสำวปริชำติ   เจริญกรุง นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
25. นำงสำวเพ็ญสุรัศม์ิ  เกียรติโภคะ นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 
26. นำงสำวพนิดำ  เพชรสุวรรณ นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 
27. นำงสำววรรณวิสำข์  กองอรรถ นักวิชำกำรป่ำไม้ 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ 
28. นำงสกุณำ วิสุทธิรัตนกุล ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร 
29. นำงสุภำพร แสงละออ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
30. นำงสำวพิกุลแก้ว แนมพลกรัง นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
31. นำงสำวนภำวดี สงค์มณี นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 

ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 
32. นำยกำนดิษฎ์ สิงหำกัน นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำรพิเศษ 
33. นำยณรงค์ ทองรักษ์ นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
34. นำยกฤษฎำ สุขส ำรำญ นักวิชำกำรป่ำไม้ 
35. นำงสำวสิริวิมล หงษ์ชู นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 
36. นำยเสริมยชญ์  ช ำนำญค้ำ นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำรพิเศษ 
37. นำงสำววำรินทร์ ตรีมงคล นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
38. นำงสำวชุติมำ  เธียรถำวร นักจัดกำรงำนทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้สำขำ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนระบบ VDO Conference  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ซึ่งขยำยออกเป็นวงกว้ำงไปในหลำยพื้นที่อย่ำงรวดเร็ว และรุนแรง จึงท ำให้
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศไม่สำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ปฏิบัติงำนจริงได้ ดังนั้น ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศจึงได้ปรับรูปแบบของแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยละเอียดต่ำง ๆ 
ให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจำกจะลดควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูล และสะท้อนกำรด ำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม
มำกขึ้นแล้ว ยังเป็นไปตำมตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด ตลอดจนเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูล
แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
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ส ำหรับประเด็นภำรกิจติดตำมและประเมินผลนั้น ได้รับกำรก ำหนดโดยยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติรำชกำรกรมป่ำไม้ นอกจำกนี้ กรมป่ำไม้ยังถูกก ำกับติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
จำกหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งเป็นกำรสะท้อนประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนั้น 
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศจึงขอควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนรำยงำน 
และขอให้จัดส่งข้อมูลภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อทราบ 

2.1 แนวนโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรติดตำมและประเมินผล เป็นภำรกิจที่ได้รับกำรก ำหนดมำจำกนโยบำยและกฎหมำย ดังนี้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มำตรำ 9 (3) 
ก ำหนดว่ำ “ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรก ำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนที่ ก.พ.ร. ก ำหนด” 

หมวด 8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ได้กล่ำวถึงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรไว้ว่ำ “เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” 

2) พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 
หมวด 7 กำรประเมินผลและกำรรำยงำน ส่วนที่ 1 กำรประเมินผล มำตรำ 47 

ก ำหนดว่ำ “ให้หน่วยรับงบประมำณจัดให้มีระบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำยในหน่วยรับงบประมำณตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้อ ำนวยกำรก ำหนด และให้ถือว่ำ
กำรประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรงบประมำณที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำง ต่อเนื่องและเปิดเผยต่อ
สำธำรณชนด้วย” 

3) เกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA 4.0) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) ซึ่งก ำหนดไว้ใน หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ ข้อ 2.4 กำรติดตำมผล
กำรแก้ไขปัญหำและกำรรำยงำนผล โดยให้ส่วนรำชกำรต้องด ำเนินกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำน กำรแก้ปัญหำ และรำยงำน
ต่อสำธำรณะ รวมทั้งปรับแผนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถตอบสนองได้ทันเวลำ เชิงรุก และมีประสิทธิผล 

ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้ง
ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติภำรกิจดังกล่ำว 

มติที่ประชุม รับทรำบ  
 

2.2 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 

3 ระดับ คือ กำรประเมินผลผลิต กำรประเมินผลลัพธ์ และกำรประเมินผลส ำเร็จในภำพรวมของกรมป่ำไม้ โดยให้
อยู่ในรูปแบบของกำรให้คะแนน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ผลปรำกฏว่ำ กำรประเมินผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน
ในภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกรมป่ำไม้ มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 2.2818 ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก 
แตอ่ย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ มี 7 กิจกรรม ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผล คือ 

/1. กิจกรรมป้องกัน … 



4 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อกิจกรรม คะแนนที่ได้ 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 1.75 สปฟ. 
2 กิจกรรมปฏิบัติกำรพิเศษในกำรป้องกัน ท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 1.00 สปฟ. 
3 กิจกรรมฟื้นฟูป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภำคใต้) 1.83 สสป. 
4 กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้โตเร็ว (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2.25 สศม. 
5 กิจกรรมโครงกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้ระดับพื้นที่ 2.00 สจด. 
6 กิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน 1.50 สปฟ. 
7 กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 2.00 สจช. 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกรมป่ำไม้ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงำนน ำ
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำแผนกำรปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยเงินในปีงบประมำณถัดไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ  
 

2.3 แผนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ตำมหนังสือกรมป่ำไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.32/ว 18229 ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2564 

เรื่อง แผนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ก ำหนดให้
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด 13 กิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และกิจกรรม/งาน 
ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 1 : รักษาพ้ืนที่ท่ีมีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 34.00 ล้านไร่  

1 กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 34.00 ล้ำนไร ่
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำ 

และควบคมุไฟป่ำ 

ตัวชี้วัดที่ 2 : หยุดยั้งการท าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก 
ไม่น้อยกว่า 
50,000 ไร่ 

 

2 กิจกรรมปฏิบัติกำรพิเศษในกำรป้องกัน ท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 
ไม่น้อยกว่ำ 
50,000 ไร ่

ส ำนักป้องกันรักษำป่ำ 
และควบคมุไฟป่ำ 

ตัวชี้วัดที่ 3 : พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟ้ืนฟู 61,909 ไร่  

3 
กิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
(ปลูกไม้ใช้สอย) 

520 ไร ่ ส ำนักโครงกำร
พระรำชด ำร ิ

และกิจกำรพิเศษ 4 กิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ 52,550 ไร ่
5 กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 8,839 ไร ่ ส ำนักส่งเสรมิกำรปลูกป่ำ 

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

ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม ้
7 กิจกรรมโครงกำรสนับสนุนกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ   10,000 ไร ่
    

    

    

/ตัวชี้วัดที่ 5 : … 
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ที ่ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และกิจกรรม/งาน 
ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 5 : จ านวนเน้ือที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการส ารวจสภาพพ้ืนที่เพ่ือจัดท า 
ข้อมูลที่ดิน 

50,000 ไร่  

8 
กิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้เพื่อจัดท ำข้อมูลที่ดินและแผน
ที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่ำไม้ถำวร 

50,000 ไร ่ ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

ตัวชี้วัดที่ 6 : หมู่บ้านที่ได้รับส ารวจการถือครองท่ีดินในพ้ืนที่ป่าสงวน 
แห่งชาติ 

2,000 หมู่บ้าน  

9 กิจกรรมส ำรวจกำรถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ 2,000 หมู่บ้ำน ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้
ตัวชี้วัดที่ 7 : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ 

ป่าไม้ระดับพ้ืนที่เพ่ือจัดระเบียบการใช้ที่ดิน 
3,000 หมู่บ้าน  

10 
กิจกรรมโครงกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้
ระดับพื้นที ่

3,000 หมู่บ้ำน ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

ตัวชี้วัดที่ 8 : จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม 
 ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

1,000 หมู่บ้าน  

11 กิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน 1,000 หมู่บ้ำน 
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำ 

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

ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน 3 ปี  
ย้อนหลัง 

50,698 จุด  

11 กิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน 50,698 จดุ 
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำ 

และควบคมุไฟป่ำ 
ตัวชี้วัดที่ 10 : จัดต้ังและพัฒนาป่าชุมชน 427 ป่าชุมชน  
12 กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 427 ป่ำชุมชน ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 
ตัวชี้วัดที่ 11 : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหาร 

จัดการป่าชุมชน 
250 ป่าชุมชน  

13 กิจกรรมบริหำรจัดกำรป่ำชุมชนเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต 250 ป่ำชุมชน ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 

ซึ่งกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ  
1) รอบ 6 เดือน 

เป็นกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เดือนตุลำคม 2564 ถึง เดือนมีนำคม 2565 
โดยขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 24 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ ส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 – 13 และส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้สำขำทุกสำขำ จัดท ำข้อมูล (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565) 
ตำมแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีประเด็นให้รำยงำน ดังนี้ 

- แผน/ผลกำรด ำเนินงำน 
- ปัญหำอุปสรรคพ้ืนฐำน 
- ปัญหำอุปสรรคจำกด ำเนินงำนและแนวทำงแก้ไข 
- ปัญหำที่ต้องแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 3 ล ำดับแรก 
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
- รูปภำพประกอบกำรด ำเนินงำน พร้อมค ำบรรยำยใต้รูปภำพ 

 
 

/2) รอบ 12 เดือน … 
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2) รอบ 12 เดือน  
เป็นกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เดือนตุลำคม 2564 ถึง เดือนกันยำยน 2565 

โดยขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 6 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ ส ำนักส่งเสริม
กำรปลูกป่ำ ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ และส ำนักเศรษฐกิจ
กำรป่ำไม ้จัดท ำข้อมูล (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565) ตำมแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีประเด็นให้รำยงำน ดังนี้ 

- แผน/ผลกำรด ำเนินงำน 
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ำมี) 
- กำรติดตำมผลกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคจำกกำรด ำเนินงำน 
- ปัญหำอุปสรรคจำกกำรด ำเนินงำนและแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ปัญหำที่ต้องแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 3 ล ำดับแรก 
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
- เอกสำรที่ต้องแนบเพ่ิมเติม 

3) รอบระหว่ำงปี  
เป็นกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เดือนตุลำคม 2564 ถึง เดือนกันยำยน 2565 

โดยกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference) และพิจำรณำคัดเลือก
กำรลงพื้นที่ปฏิบัติงำนจริงกับหน่วยงำนส่วนกลำงในภูมิภำคที่เก่ียวข้อง จ ำนวน 11 หน่วยงำน ได้แก่  

ที ่ หน่วยงาน 
1 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
2 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 
3 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 (ตำก) 
4 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 5 (สระบุรี) 
5 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 
6 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 
7 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 
8 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 
9 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 

10 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 
11 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส 

ทั้งนี้ หน่วยงำนต้องจัดท ำข้อมูล (ณ วันที่ติดตำมผล) ตำมแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีประเด็นให้รำยงำน ดังนี้ 
- แผน/ผลกำรด ำเนินงำน 
- ปัญหำอุปสรรคพ้ืนฐำน 
- ปัญหำอุปสรรคจำกด ำเนินงำนและแนวทำงแก้ไข 
- ปัญหำที่ต้องแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 3 ล ำดับแรก 
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
- รูปภำพประกอบกำรด ำเนินงำน พร้อมค ำบรรยำยใต้รูปภำพ 

 

/ส ำนักแผนงำน … 
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ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ จะรวบรวมข้อมูลที่แต่ละหน่วยงำนได้จัดท ำในแต่ละรอบ  
จ ำแนกเป็นรำยกิจกรรม มำประมวลผล วิเครำะห์ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อให้ทรำบถึงผลส ำเร็จ ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของหน่วยปฏิบัติ
เสนอต่ออธิบดีกรมป่ำไม้ ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรวำง
กรอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนตำมภำรกิจของกรมป่ำไม้ให้บรรลุเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ที่ได้ก ำหนดไว้ รวมทั้ง
น ำไปใช้ในกำรทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม รับทรำบ  
 

 2.4 กำรจัดท ำข้อมูลตำมแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
รอบระหว่ำงปี และ รอบ 6 เดือน  
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

รอบระหว่ำงปี และ รอบ 6 เดือน หน่วยงำนต้องจัดท ำข้อมูลตำมแบบติดตำมผล ฯ มำในภำพรวม โดยจ ำแนกรำยกิจกรรม 
ซ่ึงแบบติดตำมผลของทั้ง 2 รอบ มีหัวข้อและรำยละเอียดที่เหมือนกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แบบติดตาม … 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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/2. ปัญหำอุปสรรคพื้นฐำน … 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98

 

 

 

 

/3. ปัญหำอุปสรรคจำก … 
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/5. รูปภำพประกอบ … 
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/ส ำหรับในปี … 



๑๒ 
 

ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศได้ร่วมหำรือกับหน่วยงำน
เจ้ำของงบประมำณ ได้แก่ ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ 
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ และส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ จัดท ำแผนปฏิบัติงำน
และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมภำยใต้เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนพร้อมรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและแก้ไขแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และช่วย อ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจัดท ำข้อมูลแก่ทุกหน่วยงำน ซ่ึงมีรำยละเอียดและวิธีกำรจัดท ำข้อมูล ดังนี้ 

1. ส่วนหัวเรื่อง ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศจะระบุชื่อหน่วยงาน และชื่อกิจกรรมภำยใต้
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนที่หน่วยงำนของท่ำนรับผิดชอบ  

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ส่วนหัวเรื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 

2. กำรจัดท ำข้อมูล ข้อ 1. แผน/ผลการด าเนินงาน มีวิธีกำรจัดท ำข้อมูลแบ่งตำมข้อย่อย ดังนี้  
ข้อ 1.1 ให้หน่วยปฏิบัติกรอกวัน เดือน ปีที่หน่วยงำนของท่ำนได้รับแผนกำรปฏิบัติงำนและ

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน (ปม. 1 – 2) 
ข้อ 1.2 ให้หน่วยปฏิบัติกรอกวัน เดือน ปี ณ วันที่ท่ำนให้ข้อมูล รวมทั้งกรอกผลกำรใช้จ่ำยเงิน 

ส่วนส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศจะจัดท ำข้อมูลกิจกรรม/งำนที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) , แผนกำรด ำเนินงำน และ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน (บำท) ส ำหรับแผน/ผลกำรด ำเนินงำน, ร้อยละของแผน/ผลกำรด ำเนินงำน และร้อยละของแผน/ผล
กำรใช้จ่ำยเงิน (บำท) จะมีข้อมูลปรำกฏอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่ำนกำรค ำนวณจำกสูตรที่ก ำหนดไว้ 

ข้อ 1.3 ให้หน่วยปฏิบัติกรอกควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ณ วันที่ที่ติดตำมผล ลงในช่อง 
ยังไม่ด าเนินการ / อยู่ระหว่างด าเนินการ / ด าเนินการแล้วเสร็จ ว่ำได้จ ำนวนเท่ำใด โดยระบุเป็นตัวเลขเท่ำนั้น 
ซึ่งตัวเลขที่ท่ำนกรอกในขั้นตอนดังกล่ำว จะได้รับกำรค ำนวณจำกสูตรที่ก ำหนดไว้ แล้วไปปรำกฏในช่องร้อยละของ
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม และช่องร้อยละของควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนจริงในภำพรวมของกิจกรรมโดยอัตโนมัติ 
ทั้งนี้ ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศจะจัดท ำข้อมูลขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (หน่วยนับ) , ค่ำเป้ำหมำยตำมแผน 
และค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 

 
/ส ำหรับกรณี … 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบระหว่างปี 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 

 



๑๓ 
 

ส ำหรับกรณีที่หน่วยปฏิบัติใดมีกำรปรับค่ำเป้ำหมำยระหว่ำงปีงบประมำณใน “กิจกรรมที่ปฏิบัติ” นั้น ๆ 
หน่วยงำนจะต้องระบุเหตุผลในช่อง “หมำยเหตุ” พร้อมแนบเอกสำรและหลักฐำนกำรปรับค่ำเป้ำหมำยที่อธิบดีกรมป่ำไม้
ลงนำมอย่ำงเป็นทำงกำรท้ำยแบบติดตำมผล ฯ 

สรุปการจัดท าข้อมูล ข้อ 1. แผน/ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลทีห่น่วยปฏิบัติต้องจัดท า  ข้อมูลทีส่ านักแผนงานและสารสนเทศจัดท าให ้
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1 – 2) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  

เมื่อวันที่   

1.2 

  

แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ข้อมูล ณ วันที่  

ข้อมูล ณ วันที่ กิจกรรม/งำนที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) 

ผลกำรใช้จ่ำยเงิน แผนกำรด ำเนินงำน 

 

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน (บำท) 

- แผน/ผลกำรด ำเนินงำน 
- ร้อยละของแผน/ผล 

กำรด ำเนินงำน  
- ร้อยละของแผน/ผล 

กำรใช้จ่ำยเงิน (บำท)  

1.3 ขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียด 

ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (หน่วยนับ)  

 

ค่ำเป้ำหมำยตำมแผน 

ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 

- รอ้ยละของควำมก้ำวหน้ำ 
ในภำพรวม 

- ร้อยละของควำมก้ำวหน้ำ 
ผลกำรด ำเนินงำนจริง 
ในภำพรวมของกิจกรรม  

 

/ตัวอย่างประกอบ ...

ข้
อ
มู
ล 
ณ 
วั
น
ที ่

 

จะปรากฏอัตโนมัติ 
จากการค านวณ 

ตามสูตรที่ก าหนดไว้ 

จะปรากฏอัตโนมัติ 
จากการค านวณ 

ตามสูตรที่ก าหนดไว้ 



 
 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 1. แผน/ผลการด าเนินงาน) 
 

  

 
 

 
 

 

 
ค าอธิบาย : 1. กรอบสีแดง คือ ข้อมูลที่หน่วยงำนต้องจัดท ำส่งให้ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 

2. กรอบสีน้ าเงิน คือ ผลกำรค ำนวณอัตโนมัติที่ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศก ำหนดสูตรค ำนวณไว้ในไฟล์ MS Excel เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่หน่วยงำน 
3. กรอบสีเขียว คือ ผลกำรค ำนวณร้อยละของควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนจริงในภำพรวมของกิจกรรมที่ปรำกฏอัตโนมัติ ซึ่งจะไปปรำกฏในช่องร้อยละ

ของผลกำรด ำเนินงำนในข้อ 1.2 
 

14
 

/3. กำรจัดท ำ … 



๑๕ 
 

3. กำรจัดท ำข้อมูล ข้อ 2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน มีวิธีกำรจัดท ำข้อมูล ดังค ำอธิบำยต่อไปนี้  
1) ปัญหำอุปสรรคพื้นฐำน แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน คือ ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร 

และด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ทั้งนี้ ปัญหำอุปสรรคด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หมำยควำมรวมถึง วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ ์ยำนพำหนะ และอำคำรที่ท ำกำร 

2) ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศได้ก ำหนดประเด็นปัญหำอุปสรรคพื้นฐำน ทั้ง 3 ด้ำน 
ให้หน่วยงำนเลือกประเด็นปัญหำที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ แต่หำกหน่วยงำนประสบ
ปัญหำอุปสรรคพ้ืนฐำนนอกเหนือจำกที่ก ำหนด หน่วยงำนสำมำรถเลือกหัวข้อ “อ่ืน ๆ” แล้วระบุประเด็นปัญหำตำม
ข้อเท็จจริง ซึ่งทุกประเด็นปัญหำใดที่ท่ำนเลือกแล้ว โปรดระบุข้อมูลในหัวข้อ “ค ำอธิบำย” โดยต้องระบุสำเหตุของ
ปัญหำ และแนวโน้มที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตถ้ำไม่ได้รับกำรแก้ไข ทั้งนี้ หำกท่ำนไม่ใส่ค ำอธิบำย ส ำนักแผนงำน
และสำรสนเทศจะไม่น ำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรติดตำมผล 

4. กำรจัดท ำข้อมูล ข้อ 3. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข มีวิธีกำรจัดท ำข้อมูล 
ดังนี้  

1) ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศได้ก ำหนดประเด็นปัญหำอุปสรรคจากการด าเนินงาน
ให้หน่วยงำนเลือกประเด็นปัญหำที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ แต่หำกหน่วยงำนประสบปัญหำอุปสรรค
จากการด าเนินงานนอกเหนือจำกที่ก ำหนด หน่วยงำนสำมำรถเลือกหัวข้อ “อ่ืน ๆ” แล้วระบุประเด็นปัญหำตำม
ข้อเท็จจริง  

2) ทุกประเด็นปัญหำที่ท่ำนเลือกแล้ว โปรดระบุข้อมูลใน 
- หัวข้อ “ค ำอธิบำย” โดยต้องระบุสำเหตุของปัญหำ และแนวโน้มที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

ในอนำคตถ้ำไม่ได้รับกำรแก้ไข  
- หัวข้อ “แนวทำงแก้ไข” โดยต้องเสนอแนะแนวทำงท่ีสำมำรถแก้ไขได้จริงและเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ หำกท่ำนไม่ใส่ “ค ำอธิบำย” และ “แนวทำงแก้ไข” ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
จะไม่น ำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรติดตำมผล 

ส ำหรับในหัวตำรำง “ล ำดับปัญหำที่ต้องแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน” ที่ปรำกฏอยู่ทำงขวำในข้อ 2. และ ข้อ 3. นั้น 
ขอให้หน่วยงำนน ำปัญหำอุปสรรคพื้นฐำนที่เลือกไว้ในข้อ 2. และปัญหำอุปสรรคจำกกำรด ำเนินงำน ฯ ที่เลือกไว้
ในข้อ 3 มำจัดล ำดับควำมส ำคัญที่ต้องกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วนเพียง 3 ล ำดับเท่ำนั้น โดยให้ระบุเป็นตัวเลข 1 - 2 - 3 
ลงในตำรำงดังกล่ำว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตัวอย่ำงประกอบ ... 



 
 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน) 
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/ตัวอย่ำงประกอบ ... 



 
 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 3. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข) 
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/5. กำรจัดท ำ ... 



๑๘ 
 

5. กำรจัดท ำข้อมูล ข้อ 4.  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวิธีกำรจัดท ำข้อมูล โดยให้หน่วยปฏิบัติน ำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกรรม หรืออำจเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
พิจำรณำแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จ ำแนกรำยข้อ พร้อมอธิบำยมำโดยสังเขป 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรม
ให้เกิดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. กำรจัดท ำข้อมูล ข้อ 5. รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ ขอให้
หน่วยปฏิบัติด ำเนินกำรคัดเลือกและส่งรูปภำพที่หน่วยงำนใช้ประกอบกำรด ำเนินงำน โดยมีควำมละเอียดของรูปภำพ
ต้องไม่น้อยกว่ำ 1 MB พร้อมระบุค ำบรรยำยใต้รูปภำพ จ ำนวนรูปภำพไม่น้อยกว่ำ 6 รูป  
 
 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 5. รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ  

(จ ำนวนรูปภำพไม่น้อยกว่ำ 6 รูป และควำมละเอียดของรูปภำพต้องไม่น้อยกว่ำ 
1 MB))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7. กำรจัดท ำ ... 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ) 
4.1 ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำควรจัดให้มีกำรฝึกอบรม และทบทวนประสิทธิภำพกำรท ำงำนทั้งทำงทฤษฎี

และภำคปฏิบัติในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ด้ำนกำรควบคุมไฟป่ำ 
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนภำคสนำม รวมทั้งพัฒนำศักยภำพในด้ำนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
เป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เกิดควำมช ำนำญ สำมำรถปฏิบัติงำนได้ควำมถูกต้อง และลดควำมเสี่ยง
จำกอันตรำยที่อำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำน 

4.2 กรมป่ำไม้ควรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันรักษำป่ำให้มำกขึ้น เช่น กล้อง CCTV 
เทคโนโลยี AI ที่ช่วยในกำรคำดเดำพฤติกรรมของผู้บุกรุกท ำลำยป่ำไม้ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำพื้นที่ได้
อย่ำงทันท่วงท ี

5. รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ 

  
กำรส ำรวจพื้นที่เพ่ือจัดตั้งป่ำชุมชน วัดต้นไม้ทรงคุณค่ำในป่ำชุมชน พร้อมค่ำพิกัด 

 



๑๙ 
 

7. กำรจัดท ำข้อมูล (ส่วนท้ายเรื่อง) จะประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ ผู้จัดท ำข้อมูล และผู้รับรองรำยงำน 
ซ่ึงมีวิธีกำรจัดท ำข้อมูล ดังค ำอธิบำยต่อไปนี้  

1) ผู้จัดท ำข้อมูล หมำยถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รำยงำน สำมำรถตอบข้อซักถำม หรือให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมแก่เจ้ำหน้ำที่ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศได้ ขอให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
(1) ระบุ ชื่อ-นำมสกุลของผู้จัดท ำข้อมูล (ใส่ในวงเล็บ) 
(2) ระบุ ต ำแหน่งของผู้จัดท ำข้อมูล 
(3) ระบุ วันที่ เดือน และปทีี่จัดท ำข้อมูล 
(4) ระบุ เบอร์ติดต่อของผู้จัดท ำข้อมูล 
(5) ลงนำมผู้จัดท ำข้อมูล 

2) ผู้รับรองรำยงำน หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรระดับส ำนัก ขอได้โปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ดังนี้ 
(1) ระบุ ชื่อ-นำมสกุลของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (ใส่ในวงเล็บ) 
(2) ระบุ หน่วยงำนที่ท่ำนด ำรงต ำแหน่ง 
(3) ระบุ วันที่ เดือน และปีท่ีท่ำนลงนำมรับรองรำยงำน 
(4) ลงนำมรับรองรำยงำน 

 
 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ส่วนท้ายเรื่อง) 

 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศขอเรียนว่ำ เพ่ือให้กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบระหว่ำงปี และรอบ 6 เดือน เกิดควำมถูกต้อง ครบถ้วน และมีมำตรฐำนเดียวกัน 
รวมทั้งเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่หน่วยงำนที่ต้องจัดท ำข้อมูล ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศจึงได้จัดท ำแบบติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบไฟล์ MS Excel ซ่ึงในไฟล์ดังกล่ำวจะบรรจุ
แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ฯ ครบถ้วนทุกหัวข้อ พร้อมทั้งได้สร้ำงสูตรกำรค ำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจ ำแนกเป็น
รำยกิจกรรมที่หน่วยงำนรับผิดชอบ ดังนั้น ผู้จัดท ำข้อมูลทุกหน่วยงำนจะต้องใช้ไฟล์ MS Excel ดังกล่ำวในกำรจัดท ำข้อมูล
ตำมแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ฯ ตำมที่ได้ชี้แจงข้ำงต้นเท่ำนั้น และห้ำมมิให้เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดใด ๆ ในไฟล์ 
มิเช่นนั้นข้อมูลจะเกิดควำมคลำดเคลื่อนได้ ทั้งนี้ ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศจะมีหนังสือเพ่ือขอควำมอนุเครำะห์
ให้จัดท ำข้อมูลรอบระหว่ำงปี และรอบ 6 เดือนส่งถึงหน่วยงำนในล ำดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ  
 
 

/2.5 กำรประสำนงำน ... 

 
ผู้จัดท ำข้อมูล.....................................................  ผู้รับรองรำยงำน...................................................................  

(นำงสำวพจมำน  วงศ์สว่ำง)      (นำยกมล  นวลใย) 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
วันที่ 7 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 วันที่ 8 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 
เบอร์ติดต่อ 06 – 5594 – 2490 



๒๐ 
 

2.5 กำรประสำนงำนโดยใช้ LINE Application “เครือข่ำยติดตำมและประเมินผล สผส.” 
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ โดยส่วนติดตำมและประเมินผล ได้ด ำเนินกำรตั้งกลุ่ม  

LINE Application “เครือข่ำยติดตำมและประเมินผล สผส.” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสำนหน่วยงำนในสังกัด
กรมป่ำไม้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ ได้อย่ำงรวดเร็ว
และทันเหตุกำรณ์ จึงขอให้ผู้ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรมป่ำไม้ทุกหน่วยงำน
รับทรำบ และใช้ช่องทำงดังกล่ำวประสำนงำน 

มติที่ประชุม รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

กำรพิจำรณำผู้ประสำนงำนของแต่ละหน่วยงำน 
สืบเนื่องจำกวำระที่ 2.5 กลุ่ม LINE Application “เครือข่ำยติดตำมและประเมินผล สผส.” ที่ตั้งข้ึน 

ปัจจุบันได้มีเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำร่วมเป็นสมำชิกเพ่ือติดต่อประสำนงำน ดังนี้ 

ผู้ประสานงานของหน่วยงานส่วนกลาง 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน ต าแหน่ง เบอร์มือถือ Line ID 

1 ส ำนักป้องกัน 
รักษำป่ำ 

และควบคมุไฟป่ำ 

นำยธนกฤต อ่อนอภัย นักประชำสัมพันธ์ 06-4247-9522 golfgap_za 

นำงสำววำรณุี วรเดช จ้ำงเหมำบริกำร 
งำนบันทึกข้อมูล 

08-0934-7427 waru 

2 ส ำนักส่งเสริม 
กำรปลูกป่ำ 

นำยเจน รักสุข นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 08-1037-8979 janeraksook 

นำงสำววำธินี เครือไม ้ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 08-1973-1178 atukaza 

3 ส ำนักจัดกำร 
ป่ำชุมชน 

ส.ต.อ.หญิง ณัฐชยำ คมข ำ ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร 09-2013-6295 - 

นำยครรชิตพล พรรณสำร นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 09-6884-7607 kchtpol 

นำงสำวรินนำรัช รชตะรมณีย ์ นักประชำสัมพันธ์ 09-5897-8548 0958978548 

นำงสำวดลทิพำ คงพ่วง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 08-9045-6123 audong52 

4 ส ำนักจัดกำร 
ที่ดินป่ำไม ้

นำงสกุณำ วิสุทธริัตนกุล ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร 08-1859-7845 nokka2507 

นำงสุภำพร แสงละออ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 08-9505-8536 0895058536 

5 ส ำนักโครงกำร 
พระรำชด ำริและ

กิจกำรพิเศษ 

นำยณรงค์ ทองรักษ ์ นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 08-1905-3561 deamlife 

นำงสำวสิริวมิล หงษ์ชู เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสรมิและสืบสำน
พระรำชด ำร ิ

08-2420-3321 0824203321 

6 ส ำนักเศรษฐกิจ 
กำรป่ำไม ้

นำยวุฒิกร คุ้มเจริญ - 08-9204-7756 - 

นำงสำวกรกมล มีสุข นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 08-1533-8455 0815338455 

นำงสำวชุติมำ เธียรถำวร นักจัดกำรงำนท่ัวไป 08-9788-9556 0897889556 

 

/ผู้ประสานงาน … 



๒๑ 
 

ผู้ประสานงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้) 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์มือถือ Line ID 

1 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 
(เชียงใหม่) 

นำงสำวนันทวดี  วงศ์มำดิษฐ์ 08-2485-9602 0824859602 

นำงสำวพิมพิมล  บุญยำน ำ 09-4617-1119 kalamungkld 

2 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 2 
(เชียงรำย) 

นำงสำววนิดำ  ล้ ำเลิศวัฒนำ 08-9180-1124 atomy68 

3 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 
(ล ำปำง) 

นำงพิมรดำ  ประทมุเหง่ำ 09-3261-5145 0932615145 

นำงสำวสิริขวัญ  ใจปำละ 08-1952-4311 teruterubozuboice 

4 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 
(ตำก) 

นำงสำวเตือนใจ  ประทมุมำ 08-1858-7400 remind62 

นำงสำวเพ็ญนภำ  แจ้งกระจ่ำง 08-5249-6025 lex-pener 

5 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 5 
(สระบรุี) 

นำงสำวฤชุตำ  ไตรรัตน ์ 08-8269-6688 dvslady 

นำงสำวสุดำรัตน์  สุขสะอำด 09-8995-6642 5930812720 

6 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 
(อุดรธำนี) 

นำงสำวน้ ำฝน  จันทรด์ ี 08-5024-3080 0850243080 

นำงสำวนิรำภรณ์  ค ำแสงทอง 09-8104-9889 fafon1012 

7 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 
(ขอนแก่น) 

นำงสำยสดุำ  โม้ทอง 08-5128-4067 0851284067 

นำงสำวนัฐกำนต์  โทสิงห ์ 09-4539-9191 0945399191 

8 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8 
(นครรำชสีมำ) 

นำงณิชำบูล  จันนรำ 08-7114-1768 nicha64 

นำงสำวนงค์นุช  พินิจชัย 08-7196-2094 pompam114466 

9 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 
(ชลบุรี) 

นำยวรกิจ  โตจ ำเริญ 08-1972-4031 warakit2511 

นำยสมชำย  ขยันกิจ 08-1996-4142 0819964142 

10 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 
(รำชบุรี) 

นำยกฤตพงศ์  วงศ์เงิน 09-4252-7724 0942527724 

นำงสำวพรทิพำ  พึ่งเดช 09-3114-9404 0894116283 

11 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 
(สุรำษฎร์ธำนี) 

นำงสุภำพร  เฉลิมวงศ์ 08-9119-5528 supaporn_ch2523 

นำงสำวกำญจนำ  ทองพัฒน์ 06-6162-6962 poppyza02 

12 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 
(นครศรีธรรมรำช) 

นำงผกำมำศ  แป๊ะเง้ำสุข 09-8794-6985 loveforesttree 

นำงสำวพิชชำมนมุ์ พรหมจรรย์ 09-1825-4294 5153378 

13 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 
(สงขลำ) 

นำยกิติศักดิ์  เต็มตระกูล 09-5443-9983 kitisak2526 

นำยศุภเชษฐ ์ ข ำจิตร 08-3249-5699 lovenung 

 

 

 

/ผู้ประสานงาน … 



๒๒ 
 

ผู้ประสานงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา) 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์มือถือ Line ID 

1 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 
สำขำแม่ฮ่องสอน 

นำยณัฐพล  วงค์ชัย 09-5740-9115 0957409115 

นำยอนุสรณ์  ปูเครือ 08-9702-2318 wild_peopl 

2 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 
สำขำแพร่ 

นำงณัฐณิชำ  สืบแก้ว 08-8268-7190 0881662799 

นำงสำวสุพัตรำ  ทุ่งสงค์ 06-2954-5566 myoffice63 

3 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 
สำขำนครสวรรค์ 

นำงสำวอมรรัตน์  อำนมณ ี 08-9415-5114 0894145114 

นำยประพัฒน์  กรอบเพ็ชร์ 09-5634-7098 fulldisk2 

4 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 
สำขำพิษณุโลก 

นำงสำวนิภำพร  สุดแสง 09-3132-8924 ning.forest 

นำยสุฤทธิ์  เวชวินิจ 08-1987-8912 surit57 

นำงนพมำศ  ศรีแก้วดี 09-8102-7489 plforest 

5 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 
สำขำนครพนม 

นำงพัชรำภำ  พรมนิล 08-1714-8909 aongodmother 

นำงสำวมัณฑนำ  อำจอุดร 08-8665-7462 0886657462 

6 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 
สำขำอุบลรำชธำนี 

นำงสำวอนงค์  สังโขบล 09-7348-9169 0973489169 

7 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 
สำขำปรำจีนบุรี 

นำงสำววิชุดำ  เหล่ำมะลึก  06-1870-5888 wichunes 

นำงสำวพรพิมล  จันทร์สละ 08-1534-2186 nongframekung 

8 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10  
สำขำเพชรบุรี 

นำงสำวลลิดำ  คงเจริญวงศ ์ 08-1763-8789 lalida_jeab 

9 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 
สำขำกระบี่ 

นำงสำวนูรอัยมี  หวันชิตนำย 09-1776-1783 dehmee04 

นำงสำวอรวรรณ  จันทรรักษ์ 06-5065-4947 jantatak_mai 

10 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 
สำขำนรำธิวำส 

นำยวำรีมำน  มะดิเย๊ำะ 08-0704-0512 tongklabyforest 

นำยรัฐศักดิ์  อ้องหว่ำง 08-5077-7721 0850777721  

นำงสำวต๋วนไซนุง  กูโป๊ะ 08-1099-5405 tuan2018 

ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้กำรประสำนงำนเกิดควำมผิดพลำดและล่ำช้ำ ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
จึงขอเสนอให้ทุกหน่วยงำนพิจำรณำและทบทวนรำยชื่อผู้ประสำนงำนดังกล่ำวว่ำ ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
โดยทุกหน่วยงำนสำมำรถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมผู้ประสำนงำนได้ตำมควำมเหมำะสม และขอได้โปรดแจ้งยืนยันรำยชื่อ
ผู้ประสำนงำน พร้อมทั้งต ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ และ LINE ID ส่งให้ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com หรือทำงกลุ่ม LINE Application “เครือข่ำยติดตำมและประเมินผล 
สผส.” ภายในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 
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