
“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม” 

รายงานการประชุมชี้แจงแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
_____________________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
 สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

๑. นายมานัส  ปานมน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
๒. นายประพันธ์  ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
๓. นางสาวดุษฎี  เริงหรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
๔. นายพินิจศักดิ์  กลิ่นมาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๕. นายกันตธีร์  ศิริปิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๖. นางสาวพริ้งเพลา  คงงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
๗. นายนันทวุฒิ  ธนะกิจรุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๘. นายปริวรรต  ขันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๙. นางสาวพัสวี  ไตรยะพานิช นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
๑๐. นางฐิตาภา  สกลนคร นักวิชาการป่าไม้ 
๑๑. นางสาวเนาวรัตน์  ซุ่นฮั้ว นักวิชาการป่าไม้ 
๑๒. นางสาวอิสรีย์  มณีรัตนสุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ 
๑๓. นางสาวศรัญญา  ดำรงโภคภัณฑ์ นักวิชาการป่าไม้ 
๑๔. นางสาวนิภาภรณ์  ดาโน นักจัดการงานทั่วไป 
๑๕. นางสาวหทัยภัทร  ดำเกลี้ยง นักจัดการงานทั่วไป 
๑๖. นายโสฬส  เอี่ยมเหมือน เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 
๑๗. นางสาวเบญจพร  สร้อยบวบ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
๑๘. นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์  ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ    
๑๙. นางสาวสุมนา  ปิยานนท์ชัยพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
๒๐. นางสาวเจษินี  ไชยสิทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
๒๑. นางสาวอรัญญา  บุนนาค นักวิชาการป่าไม้   
๒๒. นางสาวทัตพร  สายวรรณะ เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
๒๓. นายอานนท์  ถิระปรีดานันท์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  
๒๔. นายนิวัฒน์  ภูผาสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ    
๒๕. นายคงกฤช  นวลจันทร์คง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ   
๒๖. นางสาวจิระประภา  ดีงามเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 
/สำนัก... 
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สำนักจัดการป่าชุมชน 
๒๗. นางสาวถนัดสม  นุกูล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  
๒๘. นางสาวปาริชาติ  ฤทธิ์เดช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ   

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
๒๙. นางวาสนา ก่อผล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ   
๓๐. นางสาวปิยกมล  กลัดพ่วง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
๓๑. นางสาวสุภาวดี  ธีระธนนันต์ นักจัดการงานทั่วไป    

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 
๓๒. นายกานดิษฎ์  สิงหากัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานตามแนวพระราชดำริ 

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม ้
๓๓. นายธวัชชัย  เวียร์ร่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   
๓๔. นายวรัญญู  ช้างเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
๓๕. นายฉัตรชัย  โลหิตหาญ นักวิชาการป่าไม้  
๓๖. นางสาวชุติมา  เธียรถาวร นักจัดการงานทั่วไป  

ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ 
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
ในพ้ืนที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้ความเห็นชอบและลงนามอนุมัติแผนการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้ติดตามและประเมนิผล
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เล่มที่ 6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสารขาวคาดแดง) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผล จำนวน 10 ตัวชี้วัด รวม 13 กิจกรรม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อทราบ 

2.1 แนวนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล เป็นภารกิจที่ได้รับการกำหนดมาจากนโยบายและกฎหมาย ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรั ฐ มาตรา 9 (3) 
กำหนดว่า “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด” 

 
/หมวด... 
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หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้กล่าวถึงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไว้ว่า “เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” 

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

กำหนดว่า “ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่า
การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนด้วย” 

3) เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งกำหนดไว้ใน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ 2.4 การติดตามผล
การแก้ไขปัญหาและการรายงานผล โดยให้ส่วนราชการต้องดำเนินการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน การแก้ปัญหา และรายงาน
ต่อสาธารณะ รวมทั้งปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองได้ทันเวลา เชิงรุก และมีประสิทธิผล 

ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผล รวมทั้งให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

2.2 ผลการประเมินการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งออกเป็น 

3 ระด ับ ค ือ การประเม ินผลผล ิต การประเม ินผลล ัพธ์  และการประเม ินผลส ัมฤทธ ิ ์จากการดำเน ินงาน 
ในภาพรวมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.5057 (จากคะแนนเต็ม 
3.00) ซึ ่งอยู ่ ในช่วงคะแนน 2.26 – 3.00 แสดงถึงผลการประเมินระดับความสำเร็จจากการดำเนินงาน 
ในภาพรวมของกรมป่าไม้อยู่ในระดับดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า มี 2 กิจกรรม ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
(คะแนนต่ำกว่า 2.26) คือ 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อกิจกรรม คะแนนที่ได้ 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ 1.6667 สปฟ. 
2 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 1.8333 สปฟ. 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ ดังนั้น การดำเนินงานและการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ ตลอดจนนำไปใช้ในการจัดทำคำขอ
และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งผลการดำเนินงานตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ
กำหนด 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

/2.3 แผนการติดตาม... 
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2.3 แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.32/ว 591 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง 

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดให้ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 10 
ตัวชี้วัด 13 กิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และกิจกรรม/งาน 
ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 1 : รักษาพ้ืนที่ท่ีมีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 34.00 ล้านไร่  

1 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 34.00 ล้านไร ่
สำนักป้องกันรักษาป่า 

และควบคมุไฟป่า 
ตัวชี้วัดที่ 2 : พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟ้ืนฟู 63,070 ไร่  

2 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 550 ไร ่
สำนักโครงการ
พระราชดำร ิ

และกิจการพิเศษ 

3 
กิจกรรมโครงการรื ้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื ้นที่  
ที่หมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและ 
ไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

5,000 ไร ่
สำนักป้องกันรักษาป่า 

และควบคมุไฟป่า 

4 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 52,550 ไร ่
สำนักโครงการ
พระราชดำร ิ

และกิจการพิเศษ 
5 กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 4,970 ไร ่ สำนักส่งเสรมิการปลูกป่า 

ตัวชี้วัดที ่3 : พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น 20,000 ไร่  
6 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ   10,000 ไร ่

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม ้
7 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 10,000 ไร ่

ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพ้ืนที่เพ่ือจัดทำ 
ข้อมูลที่ดิน 

50,000 ไร่  

8 
กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

50,000 ไร ่ สำนักจัดการที่ดินป่าไม ้

ตัวชี้วัดที่ 5 : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองท่ีดินในพื้นที่ป่าสงวน 
แห่งชาติ 

2,853 หมู่บ้าน  

9 กิจกรรมสำรวจการถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 2,853 หมู่บ้าน สำนักจัดการที่ดินป่าไม ้
ตัวชี้วัดที่ 6 : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและ 

ป่าไม้ระดับพ้ืนที่เพ่ือจัดระเบียบการใช้ที่ดิน 
3,000 หมู่บ้าน  

10 
กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระดับพ้ืนท่ี 

3,000 หมู่บ้าน สำนักจัดการที่ดินป่าไม ้

ตัวชี้วัดที่ 7 : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม 
 ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

1,000 หมู่บ้าน  

11 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 1,000 หมู่บ้าน 
สำนักป้องกันรักษาป่า 

และควบคมุไฟป่า 
    

    

   /ที.่.. 
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ที ่ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และกิจกรรม/งาน 
ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 8 : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม 
Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย
จุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี 

43,825 จุด  

11 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 43,825 จดุ 
สำนักป้องกันรักษาป่า 

และควบคมุไฟป่า 
ตัวชี้วัดที่ 9 : ส่งเสริมจัดต้ังและพัฒนาป่าชุมชน 449 ป่าชุมชน  
12 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 449 ป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 
ตัวชี้วัดที่ 10 : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหาร 

จัดการป่าชุมชน 
200 ป่าชุมชน  

13 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 200 ป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 

ซึ่งการติดตามผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ 
1) รอบระหว่างปี 

เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึง กลางเดือนมีนาคม 2566  
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึง เดือนสิงหาคม 2566  
โดยกำหนดขั ้นตอนในการติดตามผล ฯ คือ การติดตามผลการดำเนินงานในพื ้นที่

ปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 

ที ่ กลุ่ม/หน่วยงาน กิจกรรมที่สำนกัแผนงานและสารสนเทศติดตามผลในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 
กลุ่มที่ 1 : ภาคเหนือ 

1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 2 (เชียงราย) 

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
๒. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
๓. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 3 สาขาแพร่ 

๑. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
๒. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
๓. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนท่ี

ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
๑. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ(ปลูกไม้ใช้สอย) 
๒. กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

กลุ่มที่ 2 : ภาคกลางและภาคตะวันออก 
1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ 9 (ชลบุรี) 
๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
๒. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

ระดับพื้นท่ี 
๓. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนท่ี

ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
   

   

   
/ที.่.. 
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ที ่ กลุ่ม/หน่วยงาน กิจกรรมที่สำนกัแผนงานและสารสนเทศติดตามผลในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 
กลุ่มที่ 3 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 6 (อุดรธานี) 

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
๒. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
๓. กิจกรรมสำรวจการถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 8 (นครราชสีมา) 

๑. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  
๒. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
๓. กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

กลุ่มที่ 4 : ภาคใต้ 
1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
๒. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

๑. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
๒. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 12 สาขากระบี่ 

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
๒. กิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ ำมันออกจากพื้นที่

ที่ หมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี
การต่ออายุการอนุญาตเข้าทำประโยชนใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

๓. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
รวมท้ังสิ้น 9 หน่วยงาน  

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศจะประสานกำหนดการลงพ้ืนที่และรายละเอียดของการติดตามผลการดำเนินงาน
ให้ทราบเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุอันทำให้ไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริงได้ 
สำนักแผนงานและสารสนเทศจะดำเนินการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) แทน 
โดยหน่วยงานต้องจัดทำข้อมูล ตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีประเด็นคำถาม ดังนี้ 

- แผน/ผลการดำเนินงาน 
- ปัญหาอุปสรรค 
- ปัญหาอุปสรรคจากดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก 
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
- รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ 

 2) รอบ 6 เดือน 
เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 

โดยกำหนดขั้นตอนในการติดตามผล ฯ คือ การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 23 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
สาขาทุกสาขา เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีประเด็นคำถาม ดังนี้ 

- แผน/ผลการดำเนินงาน 
- ปัญหาอุปสรรค 
- ปัญหาอุปสรรคจากดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก 
 
   /- ข้อคิดเห็น... 



7 
 

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม” 

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
- รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ 

 3) รอบ 12 เดือน  
เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566 

โดยกำหนดขั้นตอนในการติดตามผล ฯ คือ การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2566 ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีประเด็นคำถาม ดังนี้ 

- แผน/ผลการดำเนินงาน 
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) 
- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก 
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
- เอกสารที่ต้องแนบเพ่ิมเติม 

สำนักแผนงานและสารสนเทศ จะรวบรวมข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานได้จัดทำในแต่ละรอบ  
จำแนกเป็นรายกิจกรรม มาประมวลผล วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพื่อให้ทราบถึงผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ
เสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวาง
กรอบแนวทางการบริหารจัดการงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง
นำไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 2.4 การจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบระหว่างปี และ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)  
การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รอบระหว่างปี และ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผล ฯ 
มาในภาพรวม โดยจำแนกรายกิจกรรม ซึ่งแบบติดตามผลของทั้ง 2 รอบ มีหัวข้อและรายละเอียดที่เหมือนกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบติดตาม... 
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/3. ปัญหา... 

 

 

 
 

 
 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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/สำนัก... 
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สำนักแผนงานและสารสนเทศจะอำนวยความสะดวก  โดยการกรอกชื่อหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติ แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน ขั้นตอนการดำเนินงาน และค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักในแบบติดตามผลการดำเนินงาน ฯ จำแนกเป็นรายกิจกรรม ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาที่เกี่ยวข้องในแต่ละรอบของการรายงานผล 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

➢ ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ส่วนหัวเรื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ คำอธิบาย (ส่วนหัวเรื่อง) 
 สำนักแผนงานและสารสนเทศจะระบุชื่อหน่วยงาน และชื่อกิจกรรมภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ที่หน่วยงานของท่านรับผิดชอบ (ห้ามผู้จัดทำข้อมูลแก้ไข/เปลี่ยนแปลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตัวอย่าง... 

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)  

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 

 

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบระหว่างปี 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 

 

 

 



11 
 

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม” 

➢ ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 1. แผน/ผลการดำเนินงาน) มีวิธีการจัดทำข้อมูลแบ่งตามข้อย่อย ดังนี้ 
 
  

➢ คำอธิบายแบบติดตามผล ฯ เพิ่มเติม 
ข้อ 1.1 ให้หน่วยปฏิบัติกรอกวัน เดือน ปีที่หน่วยงานของท่านได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

(ปม. 1 – 2) 
ข้อ 1.2 ให้หน่วยปฏิบัติกรอก 

- วัน เดือน ปี ณ วันที่ท่านให้ข้อมูล 
- ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)  
(สำนักแผนงานและสารสนเทศได้จัดทำข้อมูลกิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ), แผนการดำเนินงาน และ

แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท) ครบถ้วนแล้ว สำหรับในช่องของผลการดำเนินงาน, ร้อยละของแผน/ผลการดำเนินงาน และร้อยละ
ของแผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) จะมีข้อมูลปรากฏอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านการคำนวณจากสูตรที่กำหนดไว้) 
 

1. แผน/ผลการดำเนินงาน 
1.1 หน่วยงานได ้ร ับแผนการปฏิบ ัต ิงานและแผนการใช ้จ ่ายเง ิน (ปม. 1 - 2) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2565 
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ข้อมูล ณ วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2566 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
แผน/ผลการดำเนินงาน (หน่วยนับ) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 

งานป้องกันและปราบปรามการบกุรุกทำลายทรัพยากรป่าไม ้

1. 
วางแผนและแนวทางการ
ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ 
(ครั้ง) 

12 5 45.83 

16,882,000.00 6,770,569.12 40.11 

2. ออกลาดตระเวนตามแผน (ไร่) 4,262,692.63 762,133.68 19.55 

3. 
สรุปผลการลาดตระเวนและ
รายงานผลให้ต้นสังกัด (ครั้ง) 

12 4 37.50 

4. 
ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
การข่าวและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ครั้ง) 

12 4 33.33 

5. 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
บริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมี
ความรู้ความเข้าใจในการอนรุกัษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ (ครั้ง) 

12 4 33.33 

รวม 29.91 16,882,000.00 6,770,569.12 40.11 

คำอธิบาย : 1. กรอบสีแดง คือ ข้อมูลที่หน่วยงานต้องจัดทำส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
2. กรอบสีน้ำเงิน คือ ผลการคำนวณอัตโนมัติที่สำนักแผนงานและสารสนเทศกำหนดสูตรคำนวณไว้ในไฟล์   

MS Excel เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน 
3. กรอบสีเขียว คือ ผลการคำนวณร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม 

 ที่ปรากฏอัตโนมัติ ซึ่งจะไปปรากฏในช่องร้อยละของผลการดำเนินงานในข้อ 1.2 
 

/1.3 ขั้นตอน... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด 

ที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) 
ค่าเป้าหมายตาม

แผน 
ยังไม่ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนัก 

ร้อยละของ 
ความก้าวหน้า 
ในภาพรวม 

หมายเหต ุ

งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 

1 
วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(ครั้ง) 

12 6 1 5 10 4.58 
  

2 ออกลาดตระเวนตามแผน (ไร่) 4,262,692.63 3,357,734.33 142,824.62 762,133.68 40 7.82 

3 สรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด (ครั้ง) 12 7 1 4 20 7.50 

3.1 
รวบรวมและสรุปผลการลาดตระเวนประจำเดือนรายงานผลให้
ต้นสังกัดทราบ (เดือน) 

12 7 1 4 20 7.50 

4 
ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการขา่วและบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ครั้ง) 

12 8 0 4 15 5.00 

5 
เผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎร 
มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ครั้ง) 

12 8 0 4 15 5.00 

ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนนิงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม 100 29.91   

คำอธิบาย : 1. กรอบสีแดง คือ ข้อมูลที่หน่วยงานต้องจัดทำส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
2. กรอบสีน้ำเงิน คือ ผลการคำนวณอัตโนมัติที่สำนักแผนงานและสารสนเทศกำหนดสูตรคำนวณไว้ในไฟล์ MS Excel เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน 
3. กรอบสีเขียว คือ ผลการคำนวณร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรมที่ปรากฏอัตโนมัติ ซึ่งจะไปปรากฏในช่องร้อยละ

ของผลการดำเนินงานในข้อ 1.2 

12 

/คำอธิบาย... 
“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม” 
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➢ คำอธิบายแบบติดตามผล ฯ เพิ่มเติม 
 ข้อ 1.3 ให้หน่วยปฏิบัติกรอกความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ วันที ่ที ่ติดตามผล ลงในช่อง ยังไม่

ดำเนินการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ ว่าได้จำนวนเท่าใด โดยระบุเป็นตัวเลข
เท่านั้น ซึ่งตัวเลขที่ท่านกรอกในขั้นตอนดังกล่าว จะได้รับการคำนวณจากสูตรที่กำหนดไว้ แล้ วไป
ปรากฏในช่องร้อยละของความก้าวหน้าในภาพรวม และช่องร้อยละของความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรมโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้
จัดทำข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ), ค่าเป้าหมายตามแผน และค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักให้
เรียบร้อยแล้ว 

 สำหรับกรณีที่หน่วยปฏิบัติใดมีการปรับค่าเป้าหมายระหว่างปีงบประมาณใน “กิจกรรมที่ปฏิบัติ” นั้น ๆ 
หน่วยงานจะต้องระบุเหตุผลในช่อง “หมายเหตุ” ในตารางข้อ 1.3 พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานการปรับ
ค่าเป้าหมายที่อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามอย่างเป็นทางการท้ายแบบติดตามผล ฯ 

 

➢ ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน) มีวิธีการจัดทำข้อมูล ดังคำอธิบายต่อไปนี้ 

2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน  
 สามารถเลือกข้อมูล      ใน  ได้มากกว่า 1 ข้อ และกรอกคำอธิบายถึงประเด็นปัญหาที่ท่านเลือก พร้อมทั้งจัดลำดับ

ปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 

 

 

/คำอธิบาย… 
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➢ คำอธิบาย 
1. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านสิ่งอำนวย

ความสะดวก ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคด้านสิ่งอำนวยความสะดวก หมายความรวมถึง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ และอาคารที่ทำการ 

2. สำนักแผนงานและสารสนเทศได้กำหนดประเด็นปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ทั้ง 3 ด้าน ให้หน่วยงานเลือก
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง และสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่หากหน่วยงานประสบปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
นอกเหนือจากที่กำหนด หน่วยงานสามารถเลือกหัวข้อ “อื่น ๆ” แล้วระบุประเด็นปัญหาตามข้อเท็จจริง 
ซึ่งทุกประเด็นปัญหาใดที่ท่านเลือกแล้ว โปรดระบุข้อมูลในหัวข้อ “คำอธิบาย” โดยต้องระบุสาเหตุของปัญหา 
และแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ หากท่านไม่ใส่คำอธิบาย สำนักแผนงาน
และสารสนเทศจะไม่นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามผล 

➢ ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 3. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข) มีวิธีการจัดทำข้อมูล ดังนี้ 
3. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข  

สามารถเลือกข้อมูล       ใน  ได้มากกว่า 1 ข้อ กรอกคำอธิบายและแนวทางแก้ไขในประเด็นปัญหาที่ท่านเลือก 
พร้อมทั้งจัดลำดับปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

➢ คำอธิบาย 
1. สำนักแผนงานและสารสนเทศได้กำหนดประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานให้หน่วยงานเลือก

ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง และสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่หากหน่วยงานประสบปัญหาอุปสรรคจาก
การดำเนินงานนอกเหนือจากที่กำหนด หน่วยงานสามารถเลือกหัวข้อ “อื่น ๆ” แล้วระบุประเด็นปัญหาตาม
ข้อเท็จจริง 

2. ทุกประเด็นปัญหาที่ท่านเลือกแล้ว โปรดระบุข้อมูลใน 
1) หัวข้อ “คำอธิบาย” โดยต้องระบุสาเหตุของปัญหา และแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข 
2) หัวข้อ “แนวทางแก้ไข” โดยต้องเสนอแนะแนวทางท่ีสามารถแก้ไขได้จริงและเป็นรูปธรรม 

 ทั้งนี้ หากท่านไม่ใส่ “คำอธิบาย” และ “แนวทางแก้ไข” สำนักแผนงานและสารสนเทศจะไม่นำมาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการติดตามผล 

/สำหรับ... 
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สำหรับในหัวตาราง “ลำดับปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน” ที่ปรากฏอยู่ทางขวาในข้อ 2. และ ข้อ 3. นั้น 
ขอให้หน่วยงานนำปัญหาอุปสรรคพื้นฐานที่เลือกไว้ในข้อ 2. และปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน ฯ ที่เลือกไว้ในข้อ 3 
มาจัดลำดับความสำคัญที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพียง 3 ลำดับเท่านั้น โดยให้ระบุเป็นตัวเลข 1 - 2 - 3 ลงในตาราง
ดังกล่าว 

➢ ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ลำดับปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในข้อ 2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน และ
ข้อ 3. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรม

ให้เกิดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 /คำอธิบาย... 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ) 
4.1 สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควรจัดให้มีการฝึกอบรม และทบทวนประสิทธิภาพการทำงานทั้งทางทฤษฎี

และภาคปฏิบัติในด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ด้านการควบคุมไฟป่า 
ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคสนาม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานได้ความถูกต้อง และลดความเสี่ยง
จากอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 

4.2 กรมป่าไม้ควรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าให้มากขึ้น เช่น กล้อง CCTV 
เทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการคาดเดาพฤติกรรมของผู้บุกรุกทำลายป่าไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าพื้นที่ได้
อย่างทันท่วงท ี
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➢ คำอธิบาย 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที ่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรม หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ขอได้โปรดพิจารณาแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จำแนกรายข้อ พร้อมอธิบาย
มาโดยสังเขป 

➢ ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 5. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ  
(จำนวนรูปภาพไม่น ้อยกว่า 6 ร ูป และความละเอียดของร ูปภาพต ้อง 
ไม่น้อยกว่า 1 MB))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

➢ ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ส่วนท้ายเรื่อง) 
 
 
 
 

 

➢ คำอธิบาย 
ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ 
1) ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้ 

/(1) ระบุ... 

➢ คำอธิบาย 
รูปภาพที่หน่วยงานใช้ประกอบการดำเนินงาน ให้มีจำนวนรูปภาพไม่น้อยกว่า 6 รูป ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน  

ที่ปฏิบัติ และความละเอียดของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 MB พร้อมทั้งให้คำบรรยายใต้รูปภาพ 
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(1) ระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้จัดทำข้อมูล (ใส่ในวงเล็บ) 
(2) ระบุ ตำแหน่งของผู้จัดทำข้อมูล 
(3) ระบุ วันที่ เดือน และปีท่ีจัดทำข้อมูล 
(4) ระบุ เบอร์ติดต่อของผู้จัดทำข้อมูล 
(5) ลงนามผู้จัดทำข้อมูล 

2) ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการระดับสำนัก ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้อำนวยการสำนัก (ใส่ในวงเล็บ) 
(2) ระบุ หน่วยงานที่ท่านดำรงตำแหน่ง 
(3) ระบุ วันที่ เดือน และปีท่ีท่านลงนามรับรองรายงาน 
(4) ลงนามรับรองรายงาน 

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า เพื่อให้การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบระหว่างปี และรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) เกิดความถูกต้อง
และครบถ้วน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานที่ต้องจัดทำข้อมูล จึงได้จัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงาน
ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามจำนวนกิจกรรมภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ที่หน่วยงานนั้น ๆ รับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้จัดทำคำอธิบายและเอกสารประกอบการจัดทำแบบติดตามผล ฯ 2566 จึงขอให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจ และดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน ฯ ตามที่ได้
ชี้แจงขา้งต้น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

2.5 การประสานงานโดยใช้ LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” 
สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการตั้งกลุ่ม  

LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานหน่วยงานในสังกัด
กรมป่าไม้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ จึงขอให้ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ทุกหน่วยงาน
รับทราบ และใช้ช่องทางดังกล่าวประสานงาน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
การพิจารณาผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน 
สืบเนื่องจากวาระที่ 2.5 กลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ที่ตั้งข้ึน 

ปัจจุบันได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ือติดต่อประสานงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

/ผู้ประสานงาน... 
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ผู้ประสานงานของหน่วยงานส่วนกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน ตำแหน่ง 

1 สำนักป้องกันรักษาป่า 
และควบคมุไฟป่า 

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ 

นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

นางสาววรนันท์ สนกันหา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นางสาวเจษิณี ไชยสิทธิ ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายธนกฤต อ่อนอภัย นักประชาสัมพันธ์ 

นางสาววนาศร อับดุลเลาะ นักวิชาการป่าไม้ 

นาวสาววารุณี วรเดช เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

นางสาวจุฑาทิพย์ อรทัย นักวิชาการป่าไม้ 
2 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายอานนท์ ถิระปรีดานันท ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นายไชยา แดนโพธิ ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ 

นายนิวัฒน์ ภูผาสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

นาวสาววศินันท์ ลุ้งใหญ่ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นางสาววาธินี เครือไม้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3 สำนักจัดการป่าชุมชน ส.ต.อ.หญิง ณัฐชยา คมขำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นายอดิเทพ ปะมะ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
4 สำนักจัดการที่ดินป่าไม ้ นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสาวนภาวดี สงค์มณี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

นางสาวสุภาวดี ธีระธนนันต์ นักจัดการงานทั่วไป 

นางสาวณัฐธิดาพร ยอดเมือง นักจัดการงานทั่วไป 
5 สำนักโครงการพระราชดำริ

และกิจการพิเศษ 
นายสรนันท์ จำปาศรี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นายกานดิษฏ์ สิงหากัน 
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ตามแนวพระราชดำร ิ
นางสาวพรพรรณ เจิดอัศวสิน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

นางสาวสิริวิมล หงษ์ชู เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6 สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ นายสราวุธ ไชยยงยศ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นายธวัชชัย เวียร์ร่า  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ชำนาญการพิเศษ 
นางสาววารินทร์ ตรีมงคล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

นายวิทวัส เขียวบาง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
   /ที.่.. 
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ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน ตำแหน่ง 

  นายวรัญญู ช้างเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นางสาวชุติมา เธียรถาวร นักจัดการงานท่ัวไป 

นายศตวรรษ แรมชื่น นักวิชาการป่าไม ้

นายสันติ รุจิรัตน์วานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ประสานงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน ตำแหน่ง 

1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ที่ 1 (เชียงใหม่) 

นายสุรศักดิ์  นัสบุสย์  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสาวนันทวดี  วงศ์มาดิษฐ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นางสาวพิมพิมล  บุญยานำ นักประชาสัมพันธ์ 
2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที่ 2 (เชียงราย) 
นายชัยวัฒน์  พุ่มพวง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสาววนิดา  ล้ำเลิศวัฒนา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายอนุสรณ์  บูรณะพันธ ์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร ์
3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที่ 3 (ลำปาง) 
นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางพิมรดา  ประทุมเหง่า นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นางสาวสิริขวัญ  ใจปาละ นักจัดการงานท่ัวไป 

นางสาวนัฐมน  คำเช้ือ เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบเครือข่าย 
4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที่ 4 (ตาก) 
นายเอกพร  กันโต ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสาวเตือนใจ  ประทุมมา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

นางสาวจันทร์ธิดา  นานแกง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
5 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที่ 5 (สระบุรี) 
นายธนัช  เนมีย์  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
นางสาวฤชุตา  ไตรรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวสุดารัตน์  สุขสะอาด  เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ ์

6 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้
ที่ 6 (อุดรธานี) 

นายจีระศักดิ์  พวงจำปี  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสาวน้ำฝน  จันทร์ดี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นางสาวนิราภรณ์  คำแสงทอง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
7 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ที่ 7 (ขอนแก่น) 
นายสุมน  นำพูลสุขสันติ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสายสุดา  โม้ทอง  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นางสาวนัฐกานต์  โทสิงห์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวสาธินี  ทูลไชย  นักจัดการงานท่ัวไป 
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ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน ตำแหน่ง 

8 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้
ที่ 8 (นครราชสีมา) 

นายฉัตรชัย  ค้าดี  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางณิชาบูล  จันนรา  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

นางสาวชัญญนิษฐ์  หอมจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นางสาวนงค์นุช  พินิจชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ที่ 9 (ชลบุรี) 
นายณภัทร ตานะ  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสาวชณัฐจิตต์  เหลี่ยมสุวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

นายสมชาย  ขยันกิจ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 

นางสาวอรุโณทัย ต่อศรี นักวิชาการป่าไม ้
10 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ที่ 10 (ราชบุรี) 
นายนริศ อาจธัญกรณ์  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสาวพรทิพา  พึ่งเดช  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

นางสาวสิปาง  ธาระพุฒิ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายกฤตพงศ์  วงศ์เงิน นักจัดการงานท่ัวไป 
11 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
นางจุติพร  พัดช ู ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
นางสาวปานทิพย์  ปลอดแก้ว นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
นางสุภาพร  เฉลิมวงศ์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร ์
นางสาวกาญจนา  ทองพัฒน์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

12 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้
ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

นายมารยาท  ทับเที่ยง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสาวพิชชามนมุ์  พรหมจรรย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

นางสาวขวัญประภา  ประชุมทอง  นักจัดการงานท่ัวไป 
13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ที่ 13 (สงขลา) 
นายนเรศน์  อุสมา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นายกิติศักดิ์  เต็มตระกูล  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

นายศุภเชษฐ์  ขำจิตร  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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ผู้ประสานงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน ตำแหน่ง 

1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

นายพุฒิพงศ์  ชัยนลินพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นายยุทธพงษ์  บุตรเนตร  หัวหน้าฝ่ายแผน ฯ 

นางสาวธนิษฐา โพธิยอง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

นายตปกรณ์  วงค์ชัย  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร ์
2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ที่ 3 สาขาแพร่ 
นายเสน่ห์  แสนมูล  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสาวสุพัตรา  ทุ่งสงค์  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

นายปฐมพงศ์  ปวงคำ  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นางณัฐณิชา  สืบแก้ว  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

นายจเรวัฒน์  เจริญจิต เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า 
3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นายเชษฐกิตติ์  ฉันทรัตนาคินทร์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 

นางสาวอมรรัตน์  อานมณ ี นักจัดการงานท่ัวไป 

นางสาวสุรสา  กนกปัตร์ นักจัดการงานท่ัวไป 
4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
นางสาวประภัสสร สุทธิ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นายสมศักดิ์ กึ่งกระโทก  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นางสาวนิภาพร สุดแสง นักประชาสัมพันธ์ 

นางนพมาศ ศรีแก้วดี  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
5 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ที่ 6 สาขานครพนม 
นางพัชราภา  พรมนิล  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
นางสาวมัณฑนา  อาจอุดร  นักจัดการงานท่ัวไป 
นายอนุรัตน์  กิติศรีวรพันธ์ุ  นักจัดการงานท่ัวไป 
นางสาวนิตยา  จำวงศ์ลา  นักจัดการงานท่ัวไป 

6 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้
ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

นายกิติชัย  เจริญขวัญ  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสาวอนงค์  สังโขบล นักจัดการงานท่ัวไป 

นางสาวพัชรี  คงเหลือ  เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ ์
7 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 
นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นางสาววิชุดา  เหล่ามะลึก  นักวิชาการป่าไม ้

นางสาวจุฑามาศ  โสภา  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

นางสาวพัชรา  เลิศจะบก  เจ้าหน้าท่ีป่าไม ้
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