
เอกสารประกอบการประชุม 
การประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องเพื่อทราบ 
การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำหรับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับของหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือที่กรมป่าไม ้
โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลของกรมป่าไม้ต่อไปนั้น 
มีแนวทาง ดังนี้ 

1) การจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัต ิงาน/ขั ้นตอนการดำเนินงาน  และ 
ค่าเป้าหมาย ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามที่แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ระบุไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  
แผนการปฏิบัติงานของกจิกรรมสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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2) การระบุค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกิจกรรมนั้น ๆ กำหนดให้มีจำนวนเต็มเท่ากับ 100 
จากนั้นจะต้องเฉลี่ยค่าน้ำหนักตามความสำคัญของขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของกิจกรรมเป็นสำคัญ 

 
แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

งานปลูกป่าทั่วไป 100 8,839 ไร ่
1. การสำรวจและรังวัดแนวเขต 20 8,839 ไร ่
1.1 การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและ 

ทางตรวจการ 
20 8,839 ไร่ 

2. การเตรียมพื้นที่ 30 8,839 ไร ่
2.1 การทำทางตรวจการ 10 8,839 ไร่ 
2.2 การทำแนวกันไฟ 5 8,839 ไร่ 
2.3 การถาง 10 8,839 ไร่ 
2.4 การเก็บ ริบ สุม เผา 5 8,839 ไร่ 
3. การปลูกต้นไม้ 30 8,839 ไร ่
3.1 การทำหลักและปักหมายแนว 15 8,839 ไร่ 
3.2 การปลูกและการขนกล้า 15 8,839 ไร่ 
4. การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม 20 8,839 ไร ่
4.1 การดายวัชพืชหลังปลูก 10 8,839 ไร่ 
4.2 การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย 10 8,839 ไร่ 
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3) กรณีกิจกรรมที่มีการดำเนินการตั้งแต่ 2 งานขึ้นไป ให้พิจารณากำหนดค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักตามลำดับความสำคัญของแต่ละงาน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยจากทุกงานรวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ 100  

(ตัวอย่างสมมุติ) 
แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักจัดการป่าชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 100   

1. การจัดต้ังป่าชุมชน 25 100 ป่าชุมชน 
1.1 แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจดัตั้งป่าชุมชน 5 100 ป่าชุมชน 
1.2 จัดทำแผนจดัการป่าชุมชน 5 100 ป่าชุมชน 
1.3 จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจดัการป่าชุมชน 5 100 ป่าชุมชน 
1.4 จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตตดิต่อ 5 100 ป่าชุมชน 
1.5 ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน 5 100 ป่าชุมชน 
2. การส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน 20 327 ป่าชุมชน 
2.1 คัดเลือกพื้นที่ในการจดัทำแผนจดัการป่าชุมชน 4 327 ป่าชุมชน 

2.2 
สร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำแผน
จัดการป่าชุมชน 

4 327 ป่าชุมชน 

2.3 จัดทำแผนจดัการป่าชุมชน 4 327 ป่าชุมชน 
2.4 จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจดัการป่าชุมชน 4 327 ป่าชุมชน 

2.5 
ยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม/้
ศูนย์ป่าไม้ท้องที ่

4 327 ป่าชุมชน 

3. การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ 
    ป่าชุมชน 

30 12,500/62,500 กิโลเมตร/ป้าย 

3.1 ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน 6 12,500 กิโลเมตร 
3.2 รังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน ์ 6 12,500 กิโลเมตร 
3.3 จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000 6 12,500 กิโลเมตร 
3.4 จัดทำป้ายป่าชุมชน 6 62,500 ป้าย 
3.5 ติดตั้งป้ายป่าชุมชน 6 62,500 ป้าย 

4. การตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน 25 100/500 
ป่าชุมชน/
กิโลเมตร 

4.1 ตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน 5 100 ป่าชุมชน 
4.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ 5 500 กิโลเมตร 

4.3 
เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายและผูย้ื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
ร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที ่

5 500 กิโลเมตร 

4.4 
การจัดทำแผนท่ีแสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน  
1 : 4,000 และ 1 : 50,000 

5 100 ป่าชุมชน 

4.5 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนท่ีแสดงแนวเขต  
และลงนามรับรองในแผนที่ 

5 100 ป่าชุมชน 

งานที่ 1 

งานที่ 2 

งานที่ 4

  งานที่ 2 

งานที่ 3

  งานที่ 2 
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ดังนั้น ขอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนัก
จัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
นำแนวทางดังกล่าวข้างต้นไปจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ เพ่ือให้กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศนำมาใช้เป็นเกณฑ์
และเครื่องมือที่มีศักยภาพในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไป  

มติที่ประชุม           
             
             
                                   
                      

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 2.1 การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 13 กิจกรรม 
ซึ่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 
3 กิจกรรม คือ        

1) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
2) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
3) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

โดยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 3 กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพ่ือนำมาใช้
เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

 100   
งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 100   

1 วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 10 12 ครั้ง 
2 ออกลาดตระเวนตามแผน 40 60.76 ล้านไร่ 
3 สรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด 30 12 ครั้ง 
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ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

4 
ประสานงานเพ่ือสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10 12 ครั้ง 

5 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพ่ือให้ราษฎร 
มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  10 12 ครั้ง 

2) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

 100   
งานปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ 100   

1 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้  5 10 ชุด 
2 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า 5 1 ชุด 

3 
ก่อสร้างสำนักงานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการ 
หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) 

10 1 หลัง 

4 
งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องงานอำนวยการ ประชุม/ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 12 ครั้ง 

5 ปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ 10 24 ครั้ง 

6 กำหนดเป้าหมาย 5 1 ครั้ง 

7 
วางแผนการตรวจสอบพื้นที่ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติ 
ในการลงตรวจสอบ 10 24 ครั้ง 

8 
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือร่วมสนับสนุน 
การปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 50,000 ไร่ 

9 รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ให้ต้นสังกัด 10 12 ครั้ง 

10 หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดยืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก 15 50,000 ไร่ 

11 ตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 12 ครั้ง 
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3) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

  100   
งานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 100   
1 จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ 5 45 เครื่อง 
2 ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า 10 1 ศูนย ์

3 
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการควบคุมไฟป่าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม
ป้องกันและควบคุมไฟป่า 

25 1,000 หมู่บ้าน 

3.1 
หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ 

3 1,000 หมู่บ้าน 

3.2 
ประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจดบันทึกข้อตกลงเพ่ือให้ความ
เห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ 

5 1,000 หมู่บ้าน 

3.3 
รายงานกรมป่าไม้เพื ่อดำเนินการประกาศหมู ่บ ้าน
เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

2 1,000 หมู่บ้าน 

3.4 

หน ่ วยงานร ับผ ิ ดชอบช ี ้ แจงทำความ เข ้ า ใจกับ
คณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับ
เขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุม
ไฟป่าและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

5 1,000 หมู่บ้าน 

3.5 
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ 
พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือ
ในการควบคุมไฟป่า 

5 1,000 หมู่บ้าน 

3.6 
ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้าน
เครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

5 1,000 หมู่บ้าน 

4 จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 25 12,000 กิโลเมตร 

5 
จ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่าย
ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุม
ไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 

15 290 คน/ปี 

6 
ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน 

10 12 เดือน 

7 
ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานตาม
แผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

10 12 ครั้ง/ปี 
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ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อนำแผนการปฏิบัติงาน/
ขั้นตอนการดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่เกิดข้อสงสัยต่อขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับในกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  ยกตัวอย่างเช่น ในขั้นตอน
การสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด ที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้กำหนด 
ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ เป็น 12 ครั้ง  ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดให้ดำเนินการ 1 ครั้ง/เดือน 
แตห่น่วยปฏิบัติส่วนใหญ่จะสับสนว่า โดยปกตภิารกิจป้องกันในด้านการลาดตระเวนจะปฏิบัติงานเกิน 12 ครั้ง/ปี 
จึงส่งผลให้ข้อมูลผลการดำเนินงานเกิดความคลาดเคลื่อน และไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่หน่วยงานส่วนกลาง
เจ้าของงบประมาณกำหนด  

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้กำหนด
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 
13 กิจกรรม ซึ ่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและ
ประเมินผล จำนวน 3 กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
2) กิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต

ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

3) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
ดังนั ้น เพื ่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั ้ง 3 

กิจกรรม ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบ
แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
จึงขอเสนอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าดำเนินการ ดังนี้  

1. ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั ้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ โดยนำปัญหาที่สำนักแผนงานและสารสนเทศพบจากการ
ติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยปฏิบัติ มาประกอบการพิจารณาร่วมด้วยในกิจกรรมป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  

2. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน และกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  
ค่าเป้าหมาย รวมทั้งหน่วยนับในกิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพ้ืนที่ที่หมดอายุการอนุญาต
ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  
โดยจัดส่งทั้ง 3 กิจกรรม ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 

มติที่ประชุม           
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 2.2 การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 13 กิจกรรม 
ซึ่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่ามีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้จัดทำและทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงาน
และสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

1) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

งานปลูกป่าทั่วไป 100 8,839 ไร ่
1. การสำรวจและรังวัดแนวเขต 20 8,839 ไร ่
1.1 การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ 20 8,839 ไร่ 
2. การเตรียมพื้นที่ 30 8,839 ไร ่
2.1 การทำทางตรวจการ 10 8,839 ไร่ 
2.2 การทำแนวกันไฟ 5 8,839 ไร่ 
2.3 การถาง 10 8,839 ไร่ 
2.4 การเก็บ ริบ สุม เผา 5 8,839 ไร่ 
3. การปลูกต้นไม้ 30 8,839 ไร ่
3.1 การทำหลักและปักหมายแนว 15 8,839 ไร่ 
3.2 การปลูกและการขนกล้า 15 8,839 ไร่ 
4. การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม 20 8,839 ไร ่
4.1 การดายวัชพืชหลังปลูก 10 8,839 ไร่ 
4.2 การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย 10 8,839 ไร่ 

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้กำหนด
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 
13 กิจกรรม ซึ่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 
กิจกรรม คือ กิจกรรมฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
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ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในกิจกรรม
ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ  เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการ
ปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอ
ให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ในกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 

มติที่ประชุม           
              
              
              
              

 2.3 การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสำนักจัดการป่าชุมชน 
แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 13 กิจกรรม 
ซ่ึงสำนักจัดการป่าชุมชนมีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 2 กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
2) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โดยสำนักจัดการป่าชุมชนได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั ้นตอนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 2 กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
ปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 100   

1. การจัดต้ังป่าชุมชน 25 100 ป่าชุมชน 
1.1 แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจดัตั้งป่าชุมชน 5 100 ป่าชุมชน 
1.2 จัดทำแผนจดัการป่าชุมชน 5 100 ป่าชุมชน 
1.3 จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจดัการป่าชุมชน 5 100 ป่าชุมชน 
1.4 จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตตดิต่อ 5 100 ป่าชุมชน 
1.5 ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน 5 100 ป่าชุมชน 
2. การส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน 20 327 ป่าชุมชน 
2.1 คัดเลือกพื้นที่ในการจดัทำแผนจดัการป่าชุมชน 4 327 ป่าชุมชน 

2.2 
สร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำแผนจัดการ
ป่าชุมชน 

4 327 ป่าชุมชน 



๑๐ 
 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

2.3 จัดทำแผนจดัการป่าชุมชน 4 327 ป่าชุมชน 
2.4 จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจดัการป่าชุมชน 4 327 ป่าชุมชน 

2.5 
ยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม/้
ศูนย์ป่าไม้ท้องที ่

4 327 ป่าชุมชน 

3. การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ 
    ป่าชุมชน 

30 12,500/62,500 กิโลเมตร/ป้าย 

3.1 ประชาสมัพันธ์ ช้ีแจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน 6 12,500 กิโลเมตร 
3.2 รังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน ์ 6 12,500 กิโลเมตร 
3.3 จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000 6 12,500 กิโลเมตร 
3.4 จัดทำป้ายป่าชุมชน 6 62,500 ป้าย 
3.5 ติดตั้งป้ายป่าชุมชน 6 62,500 ป้าย 

4. การตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน 25 100/500 
ป่าชุมชน/
กิโลเมตร 

4.1 ตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน 5 100 ป่าชุมชน 
4.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ 5 500 กิโลเมตร 

4.3 
เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายและผูย้ื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
ร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที ่

5 500 กิโลเมตร 

4.4 
การจัดทำแผนท่ีแสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน  
1 : 4,000 และ 1 : 50,000 

5 100 ป่าชุมชน 

4.5 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนท่ีแสดงแนวเขต  
และลงนามรับรองในแผนที่ 

5 100 ป่าชุมชน 

2) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

 
100 250 ป่าชุมชน 

บริหารจัดการพ้ืนที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 100 250 ป่าชุมชน 

1 
คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหาร
จัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

10 250 ป่าชุมชน 

2 
ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษา 
ให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการ
ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.1) 

10 250 ป่าชุมชน 

3 
รับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.1) และเสนอให้ผู้อำนวยการ
ส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ 

10 250 ป่าชุมชน 
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ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

4 

รวบรวมจ ัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอ ียด 
แผนปฏ ิบ ัต ิงานและงบประมาณ (อน.บ.2) เสนอให้
ผู ้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่
เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

10 250 ป่าชุมชน 

5 
จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ 
และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.3) เพื่อรวบรวม
รายงานกรมป่าไม้ 

10 250 ป่าชุมชน 

6 
แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ 

10 250 ป่าชุมชน 

7 การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน 10 250 ป่าชุมชน 

8 
ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.1) 
ที่ได้รับอนุมัติ 

10 250 ป่าชุมชน 

9 
รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย 
เงินอุดหนุน (อน.บ.4) ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบ 

10 250 ป่าชุมชน 

10 
รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย 
เงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.5) ให้กรมป่าไม้ทราบ 

10 250 ป่าชุมชน 

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้กำหนด
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 
13 กิจกรรม ซึ่งสำนักจัดการป่าชุมชน มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 2 
กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
2) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 2 

กิจกรรม ของสำนักจัดการป่าชุมชน เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการ
ปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอ
ให้สำนักจัดการป่าชุมชนดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้ง
จัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 

มติที่ประชุม          
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 2.4 การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม ้
แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 13 กิจกรรม 
ซ่ึงสำนักจัดการที่ดินป่าไมม้ีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 3 กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต
ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 

2) กิจกรรมสำรวจการถอืครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
3) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 

โดยสำนักจัดการที ่ดินป่าไม้ได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั ้นตอนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 3 กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
ปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่  
ขอบเขตท่ีดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

 
100   

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูล
ที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

100   

1 
จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผน
กำหนดแปลงสำรวจ 

20 35 ป่า 

2 
จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน 

20 35 ป่า 

3 

สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยการ
ถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที ่วางแผนลงสู ่สภาพ
พื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจ-รังวัด แปลงที่ดิน
ของราษฎร 

60 50,000 ไร่ 
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2) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

 
100 2,000 หมู่บ้าน 

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 100 2,000 หมู่บ้าน 
1 กำหนดเขตงานที่จะดำเนินการ 10 2,000 หมู่บ้าน 

2 
จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน 

10 2,000 หมู่บ้าน 

3 สำรวจการครอบครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 40 2,000 หมู่บ้าน 

4 
รวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) 
ในระบบ GIS 

40 2,000 หมู่บ้าน 

3) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระดับพื้นที่ 

100 3,000 หมู่บ้าน 

1. จัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ 
    ระดับพื้นที่ 

50 3,000 หมู่บ้าน 

1.1 

ตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขต
หมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ 4 กลุ่ม 
ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขต
ลงในแผนที ่วางแผนดำเน ินการสำรวจการใช้
ประโยชน์ที่ดินของราษฎร 

20 3,000 หมู่บ้าน 

1.2 
จัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ 
ระดับพ้ืนที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ 

30 3,000 หมู่บ้าน 

2. ปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ 
    ระดับพื้นที่ตามที่กรมป่าไม้อนุมัติ (นำมาตรการตามมติ   
    ครม. 26 พ.ย. 61 ลงปฏิบัติ) 

50 3,000 หมู่บ้าน 

2.1 
จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/
สร้างการมีสว่นรว่มในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัต ิ 20 3,000 หมู่บ้าน 
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ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

2.2 
สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบ
การใช้ที่ดิน ตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ 30 3,000 หมู่บ้าน 

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้กำหนด
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 
13 กิจกรรม ซึ่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 3 
กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต
ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 

2) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
3) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 
ดังนั ้น เพื ่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั ้ง 3 

กิจกรรม ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/
ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ในกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และกิจกรรมสำรวจ
การถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ 
7 ตุลาคม 2565 
 
 มติที่ประชุม           
             
             
             
              

 2.5 การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 
แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 13 กิจกรรม ซึ่งสำนัก
โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษมีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 2 กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 
2) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 



๑๕ 
 

โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 2 กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพ่ือนำมาใช้
เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

 
100 520 ไร่ 

งานปลูกไม้ใชส้อย 100 520 ไร่ 

1 การสำรวจและรังวัดแนวเขต  2 520 ไร ่
2 การถาง เก็บ ริบ สุม 35 520 ไร ่
3 การทำทางตรวจการ และการทำแนวกันไฟ 8 520 ไร ่
4 การทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก 9 520 ไร ่
5 การขนกล้าไม ้ 5 520 ไร ่
6 การขุดหลุมและปลูก 19 520 ไร ่
7 การดายวัชพืช 17 520 ไร ่
8 การปลูกซ่อมและตรวจนับอัตราการรอดตาย 5 520 ไร ่

2) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

 
100   

งานสร้างป่าสร้างรายได้ 100   
1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 5 52,550 ไร ่
2 การคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ 5 169 โครงการ/ครั้ง 
3 จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 5 169 โครงการ/ครั้ง 
4 จัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะทำงานระดับตำบล 5 169 โครงการ/ครั้ง 

5 
ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจง
ทำความเข้าใจและให้ความรู้ 10 169 โครงการ/ครั้ง 

6 นำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา 5 169 โครงการ/ครั้ง 

7 

คณะทำงานระดับตำบล สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือน
และกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้
รายบุคคล 

5 52,550 ไร ่



๑๖ 
 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

8 
สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน 
ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร 5 169 โครงการ/ครั้ง 

9 
ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
พันธุ์ไม้และอื่น ๆ 5 169 โครงการ/ครั้ง 

10 จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า/ไร่) 20 11,561,000 กล้า 
11 จัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช 20 52,550 ไร ่

12 
ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทาง
ราชการ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 5 507 

3 กลุ่ม/
โครงการ 

13 การติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา 5 676 
4 ครั้ง/ป/ี
โครงการ 

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อนำแผนการปฏิบัติงาน/
ขั้นตอนการดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนการดำเนินงาน 
และค่าเป้าหมาย ในกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ยกตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนการส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม 
และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ที่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ได้กำหนด ซึ่งหน่วยปฏิบัติได้ให้ความคิดเห็นว่า ขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าวไม่มีอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงาน 
และยังเป็นการดำเนินงานที่ควบคุมผลสำเร็จได้ยาก เนื่องจากความสำเร็จมาจากการตัดสินใจของเกษตรกร และ/
หรือ ชุมชน จึงส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานส่วนกลางเจ้าของงบประมาณกำหนดไว้ 

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้กำหนด
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 
13 กิจกรรม ซึ่งสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษมีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและ
ประเมินผล จำนวน 2 กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 
2) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
ดังนั ้น เพื ่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั ้ง 2 

กิจกรรม ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบ
แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
จึงขอเสนอให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูล
แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน โดยนำปัญหาที่สำนักแผนงานและสารสนเทศพบจากการ
ติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยปฏิบัติมาประกอบการพิจารณาร่วมด้วย ในกิจกรรมโครงการพัฒนา
ป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) และกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ พร้อมทั้ง
จัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 

 



๑๗ 
 

มติที่ประชุม           
             
             
             
              
 
 2.6 การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 13 กิจกรรม 
ซ่ึงสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 2 กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 

โดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั ้นตอนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 2 กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
ปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

  100   
งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 100   
1 ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 25 10,000 ไร่ 

1.1 ประชาสมัพันธ์รับเกษตรเข้าร่วมโครงการ 10 10,000 ไร ่

1.2 
สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 

10 10,000 ไร ่

1.3 จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 10,000 ไร ่

2 ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม ้ 20 200 คร้ัง 

 
ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และกำกับ
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  

20 200 ครั้ง 

3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุการปลกูไม้เศรษฐกิจ 10 10,000 ไร่ 

 
ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม/้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

10 10,000 ไร ่

     



๑๘ 
 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุการปลกูไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ 3 5 11,530 ไร่ 

 
ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม/้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 3 

5 11,530 ไร ่

5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ 4 5 9,768 ไร่ 

 
ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม/้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 4 

5 9,768 ไร ่

6 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุการปลกูไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ 5 5 13,002 ไร่ 

 
ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม/้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 5 

5 13,002 ไร ่

7 สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  15 80 ร้อยละ 

 สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  15 80 ร้อยละ 

8 ติดตามผลการดำเนินงาน  15 200 คร้ัง 

 ติดตามผลการดำเนินงาน  15 200 ครั้ง 

2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

งานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 100   

1. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพืน้ที่ลุ่มน้ำชัน้ 3, 4   
    และ 5 ก่อนมติ ครม. เมือ่วันที่ 30 มิ.ย. 2541 40 8,600 ไร่ 

1.1 ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 15 8,600 ไร่ 

 1) ประชาสมัพันธ์รับเกษตรเข้าร่วมโครงการ 5 8,600 ไร ่

 
2) สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้อง
ตามกฎหมายในโครงการจดัที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบาย
รัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

5 8,600 ไร ่

 3) จัดทำทะเบยีนเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ 5 8,600 ไร ่

1.2 ให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ 15 180 คร้ัง 

 
1) ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และ
กำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด/
ติดตามผลการดำเนินโครงการ 

10 180 ครั้ง 

 2) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 80 ร้อยละ 

     

     



๑๙ 
 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

1.3 สนบัสนนุการปลกูไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท 10 8,600 ไร่ 

 
ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม/้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 1 

10 8,600 ไร ่

2. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม  40 1,400 ไร่ 

2.1 ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 15 1,400 ไร่ 
 1) ประชาสมัพันธ์รับเกษตรเข้าร่วมโครงการ 5 1,400 ไร ่

 
2) สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

5 1,400 ไร ่

 3) จัดทำทะเบยีนเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ 5 1,400 ไร ่

2.2 ให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ  10 175 คร้ัง 

 
1) ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และ
กำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด/ 
ติดตามผลการดำเนินโครงการ  

5 175 ครั้ง 

 2) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 80 ร้อยละ 

2.3 สนบัสนนุการปลกูไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท 5 1,400 ไร่ 

 
ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม/้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 1  

5 1,400 ไร ่

2.4 สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท 5 5,250 ไร่ 

 
ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม/้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 2 

5 5,250 ไร ่

2.5 สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 3 ไร่ละ 700 บาท 5 7,300 ไร่ 

 
ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม/้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 3  

5 7,300 ไร ่

3. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน 20 2,750 ไร่ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 10 2,750 ไร่ 

 1) ประชาสมัพันธ์รับเกษตรเข้าร่วมโครงการ  4 2,750 ไร ่

 
2) สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน  

3 2,750 ไร ่

 3) จัดทำทะเบยีนเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ  3 2,750 ไร ่

     

     

     



๒๐ 
 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

3.2 ให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ  10 60 คร้ัง 

 
1) ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และ
กำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด/ 
ติดตามผลการดำเนินโครงการ 

5 60 ครั้ง 

 2) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 80 ร้อยละ 

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อนำแผนการปฏิบัติงาน/
ขั้นตอนการดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำและล่าช้า 
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่แผนปฏิบัติงานกำหนดไว้ ซึ่งหน่วยปฏิบัติได้ชี้แจงว่า ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์
และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลามาก เนื่องจากต้องติดต่อประสานงาน 
และเดินทางเข้าถึงพื้นที่ของเกษตรกร รวมไปถึงรอการตัดสินใจของเกษตรกรว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่  
ประกอบกับหน่วยงานส่วนกลางเจ้าของงบประมาณได้กำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในขั้นตอนดังกล่าวน้อยเกินไป
ไมส่อดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที ่จึงส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน  

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้กำหนด
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 
13 กิจกรรม ซึ่งสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 2 
กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 
ดังนั ้น เพื ่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั ้ง 2 

กิจกรรม ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/
ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
โดยนำปัญหาที่สำนักแผนงานและสารสนเทศพบจากการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยปฏิบัติ
มาประกอบการพิจารณาร่วมด้วย ในกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ และกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายใน
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 
 
 มติที่ประชุม           
             
              
              
              



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
  
 มติที่ประชุม           
             
             
             
              
 

 
 

***ขอขอบคุณ*** 
ส่วนติดตามและประเมินผล 

สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
โทร. 0 – 2561 – 4292 – 3 ต่อ 5672 

โทรสาร 0 – 2561 – 5446 
 


