
 

No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 

เอกสาร 1 

ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมรับฟังการชี้แจงเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
*************************************************************************************** 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 แนวนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล 
1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.3 ผลการประเมินการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.4 กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูล 
1.5 การจัดท าข้อมูลตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
การพิจารณาและทบทวนรายชื่อผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน  

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องอ่ืน ๆ  
การประสานงานโดยใช้ LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” 

 
 
 
 
 



No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 

เอกสารประกอบการประชุม 
การประชุมรับฟังการชี้แจงเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
_____________________________________________________________________________________ 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องเพื่อทราบ 

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

หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (3) 
ก าหนดว่า “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส่วนราชการก 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
การดังกล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญา
ซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอ่ืนแล้ว ผู้กระท าหรือผู้ยินยอมให้กระท าการดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับ
งบประมาณได้จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย 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 และ
รายงานต่อสาธารณะ รวมทั้งปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองได้ทันเวลา เชิงรุก และมีประสิทธิผล 

นอกจากนี้ ภารกิจการติดตามและประเมินผลยังมีหน่วยงานภายนอกที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
และตรวจสอบการด าเนินงานของส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และส านักงบประมาณ (สงป.) ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. และต้องรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 
ส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช., สตง. และ สงป. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของการติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว 

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

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  

ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงาน ดังนี้ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่  1 

(พ.ศ. 2563 – 2565) 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) และ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่ 9 ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และต้องรายงานผล
ต่อส านักงาน ป.ป.ช. ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ส านักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า รายงานผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือเป็นรายงานสาธารณะที่กรมป่าไม้จะต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ต่อส านักงาน ป.ป.ช. ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของกรมป่าไม้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนด จึงขอให้ ส านักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า ส านักจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ส านักโครงการพระราชด าริและ
กิจการพิเศษ และส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศตามกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด คือ ภายในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ทั้งนี ้ส านักแผนงานและสารสนเทศจะจัดส่งบันทึกถึงหน่วยงาน
ของท่าน พร้อมทั้งรายละเอียดการรายงานผล เพ่ือขอให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ฯ ในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม............................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
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1.3 ผลการประเมินการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 

3 ระดับ คือ การประเมินผลผลิต การประเมินผลลัพธ์ และการประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของกรมป่าไม้ โดยให้อยู่
ในรูปแบบของการให้คะแนน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ผลปรากฏว่า การประเมินผลส าเร็จจากการด าเนินงานในภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมป่าไม้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.2818 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม 
พบว่า มี 7 กิจกรรมที่มีคะแนนต่ ากว่า 2.26 ซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล คือ 

ที ่
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1 
 

ส านักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

 

1) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากร
ป่าไม ้
ประเมินผลผลิตไม่ผ่าน 
- มิติเชิงเวลา    = ท างานไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
- มิติเชิงคุณภาพ = ลาดตระเวนไม่ถึงร้อยละ 80 ตามแผน 

                        ที่ก าหนด 

1.75 

2) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
ประเมินผลผลิตไม่ผ่าน 
- มิติเชิงปริมาณ = จ านวนหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนที่ป่า  
                            ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
- มิติเชิงเวลา     = ท างานไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และ 
                           เบิกจ่ายไม่ทัน (กันเงินเหลื่อมปี) 
- มิติเชิงต้นทุน   = เบิกจ่ายเงินต่ ากว่าเป้าหมาย 

                     ที่ส านักงบประมาณก าหนด 
ประเมินผลลัพธ์ไม่ผ่าน  
= จ านวนหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

การให้บริการหน่วยงาน 

1.00 

3) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
ประเมินผลผลิตไม่ผ่าน 
- มิติเชิงเวลา    = เบิกจ่ายไม่ทัน (กันเงินเหลื่อมปี) 
- มิติเชิงต้นทุน  = เบิกจ่ายเงินต่ ากว่าเป้าหมาย 

                  ที่ส านักงบประมาณก าหนด 

1.50 

2 ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 4) กิจกรรมฟ้ืนฟูป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ภาคใต้) 
ประเมินผลผลิตไม่ผ่าน 
 มิติเชิงต้นทุน  = เบิกจ่ายเงินต่ ากว่าเป้าหมาย 

                  ที่ส านักงบประมาณก าหนด 

1.83 

3 ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 5) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ประเมินผลผลิตไม่ผ่าน 
 มิติเชิงต้นทุน  = เบิกจ่ายเงินต่ ากว่าเป้าหมาย 

                  ที่ส านักงบประมาณก าหนด 

2.25 
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ที ่
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม 

คะแนน 
ที่ได้ 

4 ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 6) กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ระดับพ้ืนที ่
ประเมินผลผลิตไม่ผ่าน 
- มิติเชิงเวลา     = เบิกจ่ายไม่ทัน (กันเงินเหลื่อมปี) 
- มิติเชิงต้นทุน  = เบิกจ่ายเงินต่ ากว่าเป้าหมาย 

                   ที่ส านักงบประมาณก าหนด 

2.00 

5 ส านักจัดการป่าชุมชน 7) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
ประเมินผลผลิตไม่ผ่าน 
- มิติเชิงปริมาณ = จ านวนป่าชุมชนที่จัดตั้งและพัฒนา 
                           ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
- มิติเชิงเวลา     = ท างานไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และ 
                           เบิกจ่ายไม่ทัน (กันเงินเหลื่อมปี) 
- มิติเชิงต้นทุน  = เบิกจ่ายเงินต่ ากว่าเป้าหมาย 

                     ที่ส านักงบประมาณก าหนด 
ประเมินผลลัพธ์ไม่ผ่าน  
=  จ านวนป่าชุมชนที่จัดตั้งและพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
    การให้บริการหน่วยงาน 

2.00 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ ดังนั้น การด าเนินงานและการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ ตลอดจนน าไปใช้ในการจัดท าค าขอ
และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งผลการด าเนินงานตามที่ส านักแผนงานและสารสนเทศ
ก าหนด 

มติที่ประชุม............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. .............................. 
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1.4 กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูล 
กิจกรรม (ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565) 

ที่หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2564 – 30 กันยายน 2565) มี 6 หน่วยงาน รวม 13 กิจกรรม จ าแนกได้ดังนี ้

หน่วยงานหลัก 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
ที ่

ชื่อกิจกรรม 

ส านักป้องกันรักษาปา่ 
และควบคุมไฟปา่ 

1 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปา่ไม้ 
2 กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ท าลายทรัพยากรปา่ไม้ 
3 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

ส านักสง่เสริมการปลูกป่า 1 กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชมุชน 

2 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ส านักจัดการที่ดินป่าไม ้ 1 กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่

ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
2 กิจกรรมส ารวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ  
3 กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 

ส านักโครงการพระราชด าร ิ
และกิจการพิเศษ 

1 กิจกรรมโครงการพัฒนาปา่ไม้อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 

ส านักเศรษฐกิจ 
การป่าไม ้

1 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
2 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ ขอให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักส่งเสริม
การปลูกป่า ส านักจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ และส านัก
เศรษฐกิจการป่าไม้ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2564 – 30 กันยายน 2565) ตามกิจกรรมที่ก าหนดข้างต้น 

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



6 
 

No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 

1.5 การจัดท าข้อมูลตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
การรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 

2564 – 30 กันยายน 2565) หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูลตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน ฯ ในภาพรวม โดยจ าแนก
รายกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดและตัวอย่างประกอบการชี้แจง ดังนี้ 

 
 แบบรายงานผล ฯ (ส่วนหัวเรื่อง) 

 
 
 
 
 
 
 ค าอธิบาย 
 ส านักแผนงานและสารสนเทศ จะจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงาน ฯ จ าแนกรายกิจกรรม เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้หน่วยงานที่ต้องจัดท าข้อมูล 
 
 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ส่วนหัวเรื่อง) 

ยกตัวอย่างของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 

 
 
 

 
 

ยกตัวอย่างของส านักจัดการป่าชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงาน…………………………………….……………………………. 
ส านัก…………………………………………………………………… 
กิจกรรม……………………………………………………………….. 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ส านักจัดการป่าชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
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 แบบรายงานผล ฯ (ข้อ 1. แผน/ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ค าอธิบาย 
 การระบุผลการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องเป็นข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(วันที่ 30 กันยายน 2565) 
 การระบุผลการด าเนินงาน 

- กรณีตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีลักษณะทั่วไป เช่น จ านวนป่าชุมชน จ านวนหมู่บ้าน จ านวน Hot Spot 
ให้ระบุเฉพาะ “ตัวเลข” ที่ท่านด าเนินการได้ในคอลัมน์ “ผล” พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง* 

- ส าหรับกรณีตัวชี้วัดมีหน่วยนับเป็น “ไร่” ขอให้ท่านระบุผลการด าเนินงานในรูปแบบ ไร่ - งาน - ตารางวา 
อาทิเช่น 994 - 3 - 55 พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง* 

 กรณีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ใช้การวัดแบบ “ร้อยละ” ขอให้ท่านระบุผลการด าเนินงานเฉพาะ “ตัวเลข” 
อาทิเช่น ผล : “84.67” พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง* 

 การระบุผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ระบุผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) และคิดเป็นร้อยละเท่าใด (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

เมื่อเปรียบเทียบกับแผน 
 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 1. แผน/ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ตัวอย่างแบบรายงานผล ฯ ของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

1. แผน/ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

ที ่ ตัวช้ีวัด และหน่วยนับ 
แผน/ผลการด าเนินงาน แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล ร้อยละ 
       
       

รวม    

 

1. แผน/ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

ที ่ ตัวช้ีวัด และหน่วยนับ 
แผน/ผลการด าเนินงาน แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล ร้อยละ 
1 จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน 

(ป่าชุมชน) 
427 416 84,220,000.00 81,802,886.00 97.13 

2 ร้อยละของการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการ
ดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(ร้อยละ) 

80 84.27 

รวม 84,220,000.00 81,802,886.00 97.13 
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 แบบรายงานผล ฯ (ข้อ 2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)) 
 
 
 
 

 
 ค าอธิบาย 
 กรณีที่หน่วยงานได้ด าเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขอให้ท่านระบุ ดังนี้ 

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

- วัน เดือน และปีท่ีคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ 
- เหตุผลที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี) 
จ านวน 2,417,114.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ 9 ธันวาคม 2565 
เนื่องจาก อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์พระราชบัญญัติป่าชุมชน (ฉบับประชาชน) จ านวน 7,000 เล่ม และอนุบัญญัติ

ที่เก่ียวข้อง จ านวน 5,000 เล่ม (รายการและรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
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 แบบรายงานผล ฯ (ข้อ 3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติม)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค าอธิบาย 
 ในช่องของปัญหา ส านักแผนงานและสารสนเทศจะก าหนดให้ทุกหน่วยงาน โดยจ าแนกเป็นรายกิจกรรม ทั้งนี้ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศไดป้ระมวลข้อมูลมาจาก… 
1) การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค รอบ 6 เดือน อาทิเช่น ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 

2) การรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) แต่ละครั้ง 
3) ผลจากการที่ส านักแผนงานและสารสนเทศพบจากการติดตามในพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งได้รายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ และให้หน่วยงานของท่านรับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 โปรดระบุว่า หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้ว
หรือไม ่โดยให้เลือก  ลงในช่อง  ของข้อ (1) หรือ ข้อ (2) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น* 

 กรณีเลือก  ลงในช่อง  ข้อ (1) โปรดเลือก  ลงในช่อง  ในข้อ (1.1) หรือ (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 พร้อมทั้งระบุความก้าวหน้า
ของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 เลือกข้อ (1.3) หากท่านได้รับทราบปัญหาอุปสรรคดังกล่าวแล้ว และแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว 
ดังนั้น จึงขอให้ท่านระบุแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งระบุผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 กรณีเลือก  ลงในช่อง  ข้อ (2) โปรดระบุเหตุผลประกอบโดยละเอียด 
 

3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม) 
3.1 ปัญหาที่ 1: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได ้

 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก.................................................................................... 
แนวทางการแก้ไขท่ีด าเนินการ......................................................................... ............. 

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

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

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................. ............................ 
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No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
(โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติม)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม) 
3.1 ปัญหาที่ 1 : เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติ

 ที่เกี่ยวข้อง ยังเข้าใจในกฎหมายไม่เพียงพอ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเนื้อความของกฎหมาย
 ที่เข้าใจค่อนข้างยาก ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 (1) สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 

 (1.1) ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก.......................................................................... .......... 
แนวทางการแก้ไขท่ีด าเนินการ...................................................................................... 

 (1.2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 
แนวทางการแก้ไข จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการอธิบาย

เนื้อความของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ความก้าวหน้าของการแก้ไข ส านักจัดการป่าชุมชนได้จัดท าคู่มือฉบับร่างเรียบร้อยแล้ว 

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้จัดพิมพ์คู่มือดังกล่าว 

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

 (2) ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก......................................................................................... 
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No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 

 แบบรายงานผล ฯ (ข้อ 4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานในทัศนะของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทาง 
การแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ค าอธิบาย : ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 
 ขอให้ท่านโปรดระบุปัญหาอุปสรรคที่ท่านพบตลอดปีงบประมาณ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว จ าแนกเป็นรายข้อ 
 หากท่านไม่ใส่ “ค าอธิบาย” และ “แนวทางแก้ไข” ส านักแผนงานและสารสนเทศจะไม่น ามาใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการติดตามและประเมินผล 
 
 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานในทัศนะของหน่วยงานส่วนกลาง 

และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานในทัศนะของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม 
(โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป) 

ที ่ ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน ค าอธิบาย แนวทางการแก้ไข 
1    
2    
...    

 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานในทัศนะของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม 
(โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป) 

ที ่
ปัญหาอุปสรรค 

จากการด าเนินงาน 
ค าอธิบาย แนวทางการแก้ไข 

1 แนวเขตป่าชุมชนไม่มีความชัดเจน 
มีความคลาดเคลื่อน และไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านดูแล 

เนื่องจากพบว่าข้อมูลแนวเขต
ป่าชุมชน มาตรา 99 และ
มาตรา 100 เป็นพ้ืนที่ น.ส.ล. 
ที่ไม่มีสภาพป่า ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับแนวเขตการปกครอง ส่งผลให้
พ้ืนที่ที่ ชุมชนดูแลไม่ตรงกับ
ฐานข้อมูล รวมทั้งยังพบการ
ซ้อนทับของพ้ืนที่กับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น แนวเขตป่าชุมชนทับซ้อนกับ
พ้ืนที่อนุรักษ์ แนวเขตอุทยาน ฯ 
นอกจากนี้  ยั งพบการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าชุมชน ซึ่งท าให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบมากขึ้น 

1)  ส านักจัดการป่าชุมชน 
ต้ อ ง ก า ห น ด แ น ว ท า ง 
ในการแก้ไขปัญหาแนวเขต
ป่าชุมชนที่ชัดเจน เพ่ือให้
หน่วยงานสนามสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

2) หารือร่วมกับกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องแนวเขต
ที่ทับซ้อน 

3) บูรณาการข้อมูลจากโครงการ 
One Map และแนวเขต
การปกครอง มาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงาน 
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No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 

 แบบรายงานผล ฯ (ข้อ 5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ 
ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงล าดับตามความส าคัญเร่งด่วน)) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 ค าอธิบาย 
 จากปัญหาตามข้อ 4 ที่ท่านระบุไว้ข้างต้นนั้น ขอให้ท่านโปรดพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาดังกล่าว 

โดยให้พิจารณาว่า หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในทันที จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้
อย่างร้ายแรง หรือส่งผลกระทบและก่อเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของท่านในอนาคต ซึ่งเรียงตาม
ความส าคัญเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย (1 – 2 – 3 ตามล าดับ) 

 
 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อม

  ส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงล าดับตามความส าคัญ
  เร่งด่วน)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ล าดับที่ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1  
2  
3  

 

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

ล าดับที่ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 ความไม่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันของแนวเขตป่าชุมชน 
2 ไม่มี 
3 ไม่มี 
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No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 

 แบบรายงานผล ฯ (ข้อ 6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)) 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าอธิบาย 
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรม หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ขอได้โปรดพิจารณาแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จ าแนกรายข้อ 
พร้อมอธิบายมาพอสังเขป 

 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรม
  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ทุกกิจกรรม และร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 

6.2 กรมป่าไม้ ควรพิจารณาและจัดสรรกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของส่วนจัดการป่าชุมชนท้องที่ ในต าแหน่งที่มี
ความจ าเป็น เช่น นายช่างแผนที่ 
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 แบบรายงานผล ฯ (ข้อ 7. เอกสารทีต่้องแนบเพิ่มเติม**) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ค าอธิบาย 
 ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารที่ต้องแนบเพ่ิมเติมตามที่ส านักแผนงานและสารสนเทศก าหนดให้ครบถ้วน โดยส่ง

พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565) ภายในวันอังคารที ่25 ตุลาคม 2565 
 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 7. เอกสารทีต่้องแนบเพิ่มเติม**) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม** 
7.1 กรณีท่ีหน่วยงานได้มีการด าเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดส าเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมา

ให้ครบถ้วน 
1) กรณีมีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
3) กรณีมีการขอปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 

7.2 กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจง
เหตุผลประกอบ 

7.3 กรณีท่ีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) 
สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ 

7.n ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม** 
7.1 กรณีท่ีหน่วยงานได้มีการด าเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดส าเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน 

1) กรณมีีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
3) กรณีมีการขอปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 

7.2 กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่ านโปรดชี้แจงเหตุผล
ประกอบ 

7.3 กรณีท่ีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) 
สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ 

7.4 รายชื่อป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งป่าชุมชน (ตามจริง) และด าเนินการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งระบุสถานที่ตั้ง และจ านวนพ้ืนที่ (ไร่ - งาน - ตารางวา) จ าแนกรายจังหวัด 

7.5 รายชื่อป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน (ตามจริง) และด าเนินการภายใต้
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งระบุสถานที่ตั้ง และจ านวนพ้ืนที่ 
(ไร่ - งาน - ตารางวา)  

7.6 รายละเอียดของผลการส ารวจการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ที่ด าเนินการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกรายจังหวัด 
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 แบบรายงานผล ฯ (ส่วนท้ายเรื่อง) 
 
 
 
 
 
 

 ค าอธิบาย 
ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ 
๑. ผู้จัดท าข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

แก่เจ้าหน้าที่ส 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 ผู้อ านวยการระดับส านัก ขอได้โปรดพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
1) ระบุ ชื่อ - นามสกุลของผู้อ านวยการส านัก (ใส่ในวงเล็บ) 
2) ระบ ุส านักท่ีท่านด ารงต าแหน่ง  
3) ระบุ วันที่ เดือน และปีท่ีท่านลงนามรับรองรายงาน 
4) ลงนามรับรองรายงาน 

 

 ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ส่วนท้ายเรื่อง) 
 

 
 
 
 
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) เกิดความถูกต้องและครบถ้วน ส านักแผนงานและสารสนเทศจึงขอให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าข้อมูลตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน ฯ ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น 

 

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

ผู้จัดท าข้อมูล......................................................  ผู้รับรองรายงาน...................................................................  
(.....................................................)  (.................................................................)  

ต าแหน่ง.............................................................  ผู้อ านวยการส านัก ……………………………………........................... 
วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. ..............  วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. .................  
เบอร์ติดต่อ.........................................................  

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

(นายพสุธา  รสนมเย็น) (นางนันทนา  บุณยานันต)์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เบอร์ติดต่อ 08 – 4769 – 6087 
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ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
การพิจารณาและทบทวนรายชื่อผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน 
ส านักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผลได้ตั้งกลุ่ม LINE Application 

“เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ขึ้น เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
ซ่ึงปัจจุบันได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมเป็นสมาชิก ดังนี้ 

หน่วยงาน ที ่ ชื่อผู้ประสานงาน ต าแหน่ง เบอร์ติดต่อ LINE ID 
สปฟ. 

1 นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 
ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและนวัตกรรม 

ด้านการป้องกันรักษาป่า 
08-9140-8957 0891408957 

2 ว่าที่ร้อยตรีประทีป เจิมสม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 08-1976-9605 0819769605 

3 นางสาวสมุนา ปิยานนท์ชัยพร นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 09-3935-9692 0939359692 

4 นางสาววรนันท์ สนกันหา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 08-7108-8624 nan78900 

5 นายธนกฤต อ่อนอภัย นักประชาสัมพันธ์ 06-4247-9522 golfgap_za 

6 นางสาววารุณี วรเดช เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 08-0934-7427 waru. 

7 นางสาววนาศร อับดุลเลาะ  นักวิชาการป่าไม ้ 09-4005-8175 dady27 

สสป. 1 นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 08-1736-9698 nondonut 

2 นายไชยา แดนโพธิ์ ผู้อ านวยการส่วนฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าไม ้ 08-1785-8582 0817858582 

3 นายเจน รักสุข นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 08-1037-8979 janeraksook 

4 นายนิวัฒน์ ภูผาสุข นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 08-1934-4628 torres84 

5 นางสาววาธิน ีเครือไม ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08-1973-1178 atukaza 

สจช. 1 ส.ต.อ.หญิง ณัฐชยา คมข า ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 09-2013-6295 boomsuse 

2 นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 09-8260-8636 thekop-2519 

3 นางสาวรินนารัช รชตะรมณีย์ นักประชาสัมพันธ์ 09-5897-8548 0958978548 

4 นางสาวดลทิพา คงพ่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08-9045-6123 audong52 

สจด. 1 นางสกุณา วิสุทธริัตนกุล ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 08-1859-7845 0818597845 

2 นางสุภาพร แสงละออ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 08-9505-8536 0895058536 

3 นางสาวนภาวดี สงค์มณ ี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 08-1123-5229 0811235229 

4 นางสาวสุภาวดี ธีระธนนันต ์ นักจัดการงานท่ัวไป 08-1907-4647 0819074647 

สคร. 1 นายสรนันท์ จ าปาศรี ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 08-1890-8695 champasri2516 

2 นายกานดิษฏ์ สิงหากัน 
ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร ์

และแผนงานตามแนวพระราชด าร ิ
08-2888-6415 copterforest 

3 นายณรงค์ ทองรักษ ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 08-1905-3561 deamlife 

4 นางสาวสิริวมิล หงส์ชู 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิและสืบสาน

พระราชด าร ิ
08-2420-3321 0824203321 

สศม. 1 นายสราวุธ ไชยยงยศ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 09-2415-5195 cowboys 

2 นายชัชวาลย์ สวนจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 09-8881-2500 toey33290 

3 นางสาวชุติมา เธียรถาวร นักจัดการงานท่ัวไป 08-9788-9556 0897889556 

4 นายฉัตรชัย โลหิตหาญ นักวิชาการป่าไม ้ 09-9649-3964 0996493964 



17 
 

No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 

ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า จึงขอให้ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า ส านักจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ส านักโครงการพระราชด าริ
และกิจการพิเศษ และส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ พิจารณาและทบทวนรายชื่อผู้ประสานงานดังกล่าวว่า ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันหรือไม่ โดยทุกหน่วยงานสามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมผู้ประสานงานได้ตามความเหมาะสม และขอได้โปรด
แจ้งยืนยันรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมทั้งต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ LINE ID ส่งให้ส านักแผนงานและ
สารสนเทศทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com หรือทางกลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตาม
และประเมินผล สผส.” ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 

มติที่ประชุม....................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องอ่ืน ๆ  

การประสานงานโดยใช้ LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” 
สืบเนื่องจากวาระที่ 2 กลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนติดตามและประเมินผล 
ส านักแผนงานและสารสนเทศ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ จึงขอให้ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ทุกหน่วยงานรับทราบ และใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการประสานงาน
ราชการ 

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

***ขอขอบคุณ*** 
ส่วนติดตามและประเมินผล 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
โทร. 0 – 2561 – 4292 – 3 ต่อ 5672 

โทรสาร 0 – 2561 – 5446 


