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คู่มือปฏิบัติงาน : โครงการความร่วมมอืการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้                                      ๑ 

คู่มือปฏิบัติงาน  
โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ 

 
 
บทน า 

กรมป่าไม้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง  
และค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ที่ระบุให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๕ ของพ้ืนที่ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม 
มีบทบาทในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าทั่วประเทศเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ส านักส่งเสริมการปลูกป่าเล็งเห็น
ถึงความส าคัญดังกล่าว โดยปัจจุบันได้ด าเนินโครงการความร่วมมือการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกกับกรมป่าไม้ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และให้การบริการภาคส่วนที่มีความประสงค์ร่วมด าเนินการ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยวิธีการเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย การด าเนินการเอง 
และการบริจาคเงิน ซึ่งทั้งสองวิธีมีขั้นตอนการเข้าร่วมและการด าเนินโครงการที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ส านักส่งเสริมการปลูกป่าจึงได้จัดท า “คู่มือปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือ
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศของกรมป่าไม้” เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการด าเนิน
โครงการรวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป  
 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการด าเนิน โครงการความร่วมมือ     
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ 

2. เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกที่ประสงค์ร่วมด าเนินการฟ้ืนฟูระบบนิเวศกับกรมป่าไม้ทราบ
ขั้นตอนการเข้าร่วมและการด าเนินโครงการความร่วมมือการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอก 
กับกรมป่าไม ้

3. เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบกระบวนการด าเนินโครงการความร่วมมือการฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ 

 
  
ขอบเขต 

ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการความร่วมมือ 
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ 
 
 
 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน : โครงการความร่วมมอืการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้                                      ๒ 

ค าจ ากัดความ 
โครงการ หมายถึง โครงการความร่วมมือการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับ 

กรมป่าไม ้ 
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมปลูก บ ารุง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูป่า เพ่ือเพ่ิมพูน 

ขีดความสามารถของระบบนิเวศให้ท าหน้าที่ได้อย่างสมดุล 
หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาชน  

ที่ไม่ได้สังกัดกรมป่าไม ้  
การด าเนินการเอง หมายถึง หน่วยงานภายนอกร่วมด าเนินการฟ้ืนฟูระบบนิเวศภายใต้ระเบียบและ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการควบคุม ก ากับ ดูแลของเจ้าหน้าที่ประจ าแปลงที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิบดี
กรมป่าไม ้

การบริจาคเงิน หมายถึง หน่วยงานภายนอกบริจาคเงินให้กรมป่าไม้เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 
ในการด าเนินการฟ้ืนฟูระบบนิเวศโดยกรมป่าไม้เป็นผู้ด าเนินการ 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 งบประมาณในการด าเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าอัตราราคางานต่อหน่วยตามที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด (ภาคผนวก 1)  

 
  



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน : โครงการความร่วมมอืการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้                                      ๓ 

 
แนวทางปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้  

กรณีด าเนินการเอง 
 

1. การก าหนดพื้นที่เป้าหมาย  
  1.1 กรมป่าไม้ก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกฟ้ืนฟูป่า โดยพ้ืนที่ดังกล่าวต้องผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการก ากับการปลูกป่าระดับพ้ืนที่ ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  1.2 กรมป่าไม้เสนอข้อมูลพ้ืนที่ (ข้อ 1.1) ให้หน่วยงานภายนอกพิจารณาเลือกพ้ืนที่
ด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่า และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ โดยส่งหนังสือขอสนับสนุนพ้ืนที่ปลูกฟ้ืนฟูป่า พร้อมทั้ง
เสนอ (ร่าง) โครงการ (ภาคผนวก 2) ซึ่งพ้ืนที่ที่ระบุในหนังสือขอสนับสนุนพ้ืนที่ปลูกฟ้ืนฟูป่าและพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการจะต้องเป็นพื้นที่เดียวกัน  
  หากหน่วยงานภายนอกประสงค์ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ภาคผนวก 3)  
กับกรมป่าไม ้หน่วยงานภายนอกต้องเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้กรมป่าไมพิ้จารณา   
 

2. การเสนอโครงการ 
  2.1 กรมป่าไม้ประสานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เพ่ือจัดท าโครงการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก โดยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่พิจารณา (ร่าง) โครงการที่หน่วยงานภายนอก
เสนอ เพื่อปรับแก้รายละเอียดให้เป็นไปตามหลักวิชาการป่าไม้และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้อง
กับระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางที่กรมป่าไม้ก าหนด จากนั้นส่งให้หน่วยงานภายนอกพิจารณา หาก
หน่วยงานภายนอกเห็นชอบด้วยแล้ว ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เสนอ (ร่าง) โครงการดังกล่าวมาที่
กรมป่าไม ้

2.2 อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติโครงการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าแปลง เพ่ือท าหน้าที่
ควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน าการด าเนินงานแก่หน่วยงานภายนอก   
 

3. การด าเนินโครงการ 
เจ้าหน้าที่ประจ าแปลงประสานหน่วยงานภายนอกเพ่ือด าเนินโครงการ ดังนี้ 

3.1 ก่อนการด าเนินโครงการ หน่วยงานภายนอกต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (การเบิกจ่ายในการด าเนินงานให้เป็นไปตามรูปแบบของหน่วยงานภายนอก) 
พร้อมทั้งท าสัญญาจ้าง (ภาคผนวก 4) ระหว่างหน่วยงานภายนอก (ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ)  
กับผู้รับจ้าง เพื่อด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

3.2 เจ้าหน้าที่ประจ าแปลงตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
และสัญญาจ้าง 

3.3 ส านั กจั ดการทรั พยากรป่ า ไม้ท้ อ งที่  แต่ งตั้ ง คณะกรรมการตรวจรั บ งาน  
เพ่ือด าเนินการตรวจรับงานแต่ละงวดงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าแปลงเป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
ตรวจรับงาน  

3.4 หน่วยงานภายนอกด าเนินโครงการ ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
โดยการควบคุม ก ากับ ดูแลของเจ้าหน้าที่ประจ าแปลง 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน : โครงการความร่วมมอืการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้                                      ๔ 

 
4. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล  
การติดตามและประเมินผลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ดังนี้ 
4.1 เมื่อหน่วยงานภายนอกด าเนินโครงการแล้วเสร็จแต่ละงวดงาน คณะกรรมการตรวจรับ

งาน จะด าเนินการตรวจรับงาน โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และสัญญาจ้างหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจะแจ้งให้หน่วยงานภายนอกทราบ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

4.2 เจ้าหน้าที่ประจ าแปลงติดตามและประเมินผลภาคสนาม และรายงานผลตาม
แบบฟอร์มบันทึกการติดตาม แนะน า และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า/งานบ ารุงป่า (ภาคผนวก 5) ต่อ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จากนั้นส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่พิจารณาและประเมินผลการ
รายงานดังกล่าว และเสนอกรมป่าไมต้่อไป  

 
5. การส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมป่าไม้ 
เมื่อหน่วยงานภายนอกด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลาที่ระบุในโครงการ ต้องส่งมอบพ้ืนที่คืน

ให้กรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน : โครงการความร่วมมอืการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้                                      ๕ 

แนวทางปฏิบัติงาน  
โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ กรณีด าเนินการเอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ระยะเวลาด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ระยะเวลาด าเนินการ ไม่เกิน 7 วัน 

ระยะเวลาด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

หน่วยงานภายนอกพิจารณาเลือกพ้ืนที่ด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่า  
และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  
ส่งมอบพ้ืนที่คืนให้กรมป่าไม้ เพ่ือดูแลรักษาต่อไป 

กรมป่าไม้ก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกฟ้ืนฟูป่า  
โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับการปลูกป่าระดับพื้นท่ี  

ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และส่งให้หน่วยงานภายนอกพิจารณา  

หน่วยงานภายนอกแจ้งความประสงค์เข้าร่วมด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่า  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ประสานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 
เพื่อจัดท าโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในการด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่า 

ระยะเวลาด าเนินการ ไม่เกิน 7 วัน 

หน่วยงานภายนอกเสนอร่างโครงการ/บันทึกข้อตกลง (MOU)  

กรมป่าไม้แจ้งให้หน่วยงานภายนอกทราบ  
เพ่ือด าเนินการตามแผนงานโครงการ 

กรมป่าไม้อนุมัติโครงการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าแปลง 

  



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน : โครงการความร่วมมอืการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้                                      ๖ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าแปลง 
โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ กรณีด าเนินการเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าหน้าที่ประจ าแปลงแจ้งหน่วยงานภายนอก 
ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

และสัญญาจ้าง 

เจ้าหน้าที่ประจ าแปลงตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

และสัญญาจ้าง 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน 

โดยเจ้าหน้าที่ประจ าแปลงเป็นเลขานุการ 

หน่วยงานภายนอกด าเนินโครงการ 

โดยเจ้าหน้าที่ประจ าแปลงควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม 

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

กรมป่าไม้อนุมัติโครงการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าแปลง  

คณะกรรมการตรวจรับงาน 

ด าเนินการตรวจรับงานที่แล้วเสร็จในแต่ละงวดงาน 
เจ้าหน้าที่ประจ าแปลง 

ติดตามและประเมินผลภาคสนาม 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน : โครงการความร่วมมอืการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้                                      ๗ 

แนวทางปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ 
กรณีบริจาคเงิน 

 
1. การก าหนดพื้นที่เป้าหมาย  

  1.1 กรมป่าไม้ก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกฟ้ืนฟูป่า โดยพ้ืนที่ดังกล่าวต้องผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการก ากับการปลูกป่าระดับพ้ืนที่ ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  1.2 กรมป่าไม้เสนอข้อมูลพ้ืนที่ (ข้อ 1.1) ให้หน่วยงานภายนอกพิจารณาเลือกพ้ืนที่ 
ด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่า และแจ้งเป็นหนังสือให้กรมป่าไม้ทราบ   

1.3 กรมป่าไม้พิจารณาความเป็นไปได้ของการด าเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าว และแจ้งผลการ
พิจารณาให้หน่วยงานภายนอกทราบ  

1.4 หน่วยงานภายนอกสนับสนุนเงินบริจาค 
 
2. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  กรมป่าไม้จัดท าและอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบฟอร์ม
ตามที่กรมป่าไม้ก าหนด) พร้อมมีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

 
3. การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

กรมป่าไม้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
4. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล  

พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลภาคสนาม และรายงานผลตามแบบฟอร์มบันทึก
การติดตาม แนะน า และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า/งานบ ารุงป่า (ภาคผนวก 5) ต่อส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จากนั้นส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่พิจารณาและประเมินผลการรายงาน
ดังกล่าว และเสนอกรมป่าไม้ต่อไป  
  

5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริจาคเงิน 
  กรมป่าไม้รายงานผลการปฏิบัติงานการฟ้ืนฟูระบบนิเวศต่อผู้บริจาคเงิน 
  



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน : โครงการความร่วมมอืการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้                                      ๘ 

แนวทางปฏิบัติงาน  
โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ กรณีบริจาคเงิน 

 
 
 

 

ระยะเวลาด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ระยะเวลาด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ระยะเวลาด าเนินการ ไม่เกิน 7 วัน 

หน่วยงานภายนอกพิจารณาเลือกพ้ืนที่ด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่า และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ 

กรมป่าไม้จัดท าและอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
พร้อมมีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานตามแผน 

และส่งให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลภาคสนาม 

และรายงานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 
เพ่ือพิจารณาและรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

กรมป่าไม้ก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกฟ้ืนฟูป่า  
โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับการปลูกป่าระดับพื้นท่ี  

ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และส่งให้หน่วยงานภายนอกพิจารณา  

หน่วยงานภายนอกแจ้งความประสงค์เข้าร่วมด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่า  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

หน่วยงานภายนอกสนับสนุนเงินบริจาค 

ระยะเวลาด าเนินการ ไม่เกิน 7 วัน 

กรมป่าไม้พิจารณาความเป็นไปได้ของการด าเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าว 
และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานภายนอกทราบ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กรมป่าไม้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริจาคเงิน 
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อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนธันวาคม 2564 โดยส านักงบประมาณ 

 
หมายเหตุ : งานปลูกป่า หน้า 3, ผ-3 และ ผ-4 
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โครงการ………………………………………………………………………………………….. 

โดยความร่วมมือระหว่าง ……………………………………………….. กับ กรมป่าไม้ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วัตถุประสงค์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. พื้นที่ด าเนินการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 ส ารวจพื้นที่และก าหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

5.3 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาคผนวก 2 
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7. แผนการด าเนนิโครงการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 

           
           
           
           
           
           
           
รวม           
รวมท้ังสิ้น  

 

8. งบประมาณโครงการ 
งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก …………………………………………………………………. 
อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ทั้งสิ้น ………………………………………………… บาท 

9. การบริหารจัดการ 
9.1 กรมป่าไม้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการเพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน  
9.2 ……………………………………แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการเพื่อติดตามการด าเนินงาน 

10. ผู้สนับสนุนโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
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12. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ผู้เขียนโครงการ  ........................................................ 
(......................................................) 
........................................................ 

  
 
 

ผู้เสนอโครงการ  ........................................................ 
(.......................................................) 
........................................................ 

 
 
 

ผู้ตรวจสอบโครงการ  ...................................................... 
(....................................................) 
...................................................... 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ  ....................................................... 
(......................................................) 
........................................................ 

 
 

วันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 2 
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

โครงการ…………………………………………………………………………… 

ระหว่าง 

……………………………….………………… กับ ……………………………………….…….. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

2. ขอบเขตความร่วมมือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ระยะเวลาด าเนินการความร่วมมือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การขยายระยะเวลา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การสิ้นสุดบันทึกข้อตกลง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตราสญัลกัษณ์

หนว่ยงาน 

ภาคผนวก 3 

ตราสญัลกัษณ์

หนว่ยงาน 
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ชื่อหน่วยงาน………………………………          กรมป่าไม้ 

 

 

……………………………………………………      ……………………………………………..……. 

(………………………………………………….)      (………………………………………………….) 

ต าแหน่ง……………………………………….      ต าแหน่ง………………………………………. 

 

 

 

พยาน…………………………………………..     พยาน………………………………………….. 

(………………………………………………….)     (………………………………………………….) 

ต าแหน่ง……………………………………….     ต าแหน่ง………………………………………. 
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สัญญาจ้างปลูกป่า 

โครงการ……………………………..…………………………………….. 

 
1. ขอบเขตงานของผู้รับจ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
2. พ้ืนที่ด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การส่งมอบงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. เงื่อนไขการจ่ายเงิน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. บทปรับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. เงื่อนไขอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ว่าจ้าง  ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับจ้าง 

   (……………………………………………………)       (……………………………………………………) 

ต าแหน่ง…………………………………………………..  ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ลงวันที่…………………………………………………….  ลงวันที่……………………………………………………. 

 

 

ลงชื่อ………………………………….………….พยาน  ลงชื่อ………………………………………………พยาน 

   (……………………………………………………)       (……………………………………………………) 

ต าแหน่ง…………………………………………………..  ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ลงวันที่…………………………………………………….  ลงวันที่……………………………………………………. 
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รายการเอกสารแนบท้ายสัญญา 

1. ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับจ้าง พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับจ้าง พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร 
3. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากผู้รับจ้าง พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร 
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
5. บัญชีแสดงชนิดไม้ที่ก าหนดให้ปลูกตามแนวทางและวิธีการปลูกฟ้ืนฟูป่า 
6. แนวทางและวิธีการปลูกฟ้ืนฟูป่า  
7. แผนการด าเนินงานและงบประมาณ 
8. ตารางค่าพิกัดแสดงขอบเขตพ้ืนที่แปลงปลูก 
9. แผนที่รูปแปลงมาตราส่วน 1 : 50,000 
10. แผนที่รูปแปลงมาตราส่วน 1 : 10,000 
11. ส าเนาใบสลักหลังตราสาร (อ.ส.5) 
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หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้รับจ้าง 

โครงการ…………………………………………………………. 

 

ข้าพเจ้า ………………………………………………. เจ้าหน้าที่ประจ าแปลง พ้ืนที่…………………………………………………. 
หน่วยงาน …………………………………………………. ขอรับรองว่า …………………………………………………………………. 
เลขที่บัตรประชาชน …………………………………………………. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

1. สัญชาติไทย 
2. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี 
3. มีประสบการณ์ปลูกและดูแลรักษาป่า 
4. มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดเดียวกับพ้ืนที่แปลงปลูกป่า 
5. มีความประพฤติเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ถ้ามีต าแหน่งเป็นผู้น าชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็น

โรคสังคมรังเกียจ 
7. ไม่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้านการปลูกป่า 
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดที่

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติข้างต้นเป็นจริงทุกประการ       ข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

 

ผู้รับจ้าง………………………………………………….     เจ้าหน้าที่ประจ าแปลง………………………………………….. 

        (…………………………………………………..)   (…………………………………………………..) 

ลงวันที่………………………………………………….   ลงวันที่………………………………………………………. 
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บัญชีแสดงชนิดไม้ที่ก าหนดให้ปลูกตามแนวทางและวิธีการปลูกฟ้ืนฟูป่า 

ภายใต้โครงการ ………………………………………………………………………….. 

 
ชนิดป่า ชนิดไม้ที่ก าหนดให้ปลูก 

ป่าดิบเขา ไม้ ในวงศ์ก่อ ยมหอม โพบาย มะมือ หว้ า เขา  แหลบุก อบเชย เลี่ ยน  
ก าลังเสือโคร่ง นางพญาเสือโคร่ง ทองหลางป่า สนสามใบ มะหาด ตะไคร้ต้น 
ฮ้อยจั่น ไก๋แดง ส้านหิ่ง ทะโล้ เซบาซิบาดุ หมากขี้หนู มุ้นเขา รักเขา มะแฟน 
ตองลาด กระท้อน 

ป่าดิบแล้ง ไม้วงศ์ยาง ที่ประกอบไปด้วย ยางนา ยางแดง ตะเคียนหิน เคี่ยม เคี่ยมคะนอง 
และไม้อ่ืนๆ ที่ประกอบไปด้วย มะค่าโมง นนทรีป่า เสลา ตะแบก หว้า ส้าน 
ประดู่ ทิ้งถ่อน เสี้ยวป่า ทองหลางป่า เลี่ยน ยมหอม ยมหิน มะแฟน คงคาเดือด 
เสลา คูณ สมอภิเพก พะยูง ชิงชัน ฉนวน พลับเพลา ปอแก่นเทา ขี้เหล็ก 
อินทนิล พฤกษ์ จามจุรี มะม่วงป่า ล าดวน มะกล่ า ปีบ กระบก กระเจียน 
มะกอก ตะคร้ า ทุ่งฟ้า ขี้อ้าย ข่อย ตีนเป็ด กางขี้มอด พ้ีจั่น เฉียงพร้านางแอ 
ส าโรง ปอขาว ล าพูป่า งิ้วป่า ขี้หนอน เติม แหนนา กระท้อน สาธร 

ป่าเบญจพรรณ สัก มะค่าโมง ประดู่ พะยูง ชิงชัน พฤกษ์ ถ่อน หว้า คูณ เสลา นนทรีป่า แดง 
สะเดา ขานาง ขี้เหล็ก กางขี้มอด มะกล่ า สาธร 

ป่าเต็งรัง รัง เหียง พลวง กราด พันชาด คูณ มะค่าแต้ แดง ปอแก่นเทา สีเสียดแก่น หว้า 
มะกอก แสมสาร ประดู่ พฤกษ์ มะกอกเกลื้อน สาธร 

 

หมายเหตุ :  1. ส าหรับชนิดไม้อ่ืนๆ นอกเหนือจากบัญชี หากหน่วยงานใดมีความจ าเป็นต้องใช้ปลูก 
ให้ชี้แจงเหตุผล และขออนุมัติต่ออธิบดีกรมป่าไม้ก่อน ยกเว้นชนิดพันธุ์ที่ เคยขึ้นอยู่ เดิม 
ในพ้ืนที่ 

2. การปลูกซ่อมให้ปลูกด้วยไม้ชนิดเดียวกันกับที่ปลูกในครั้งแรก หากจ าเป็นต้องปลูกด้วย 
ไม้ ชนิ ด อ่ืนและ เป็ นชนิ ด ไม้ ที่ มี อยู่ ต ามบัญชี  ให้ เ สนอความจ า เป็ นและขออนุ มั ติ 
จากผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
รายงานกรมป่าไม้ทราบด้วย 
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แนวทางและวิธีการปลูกฟ้ืนฟูป่า 

โครงการ…………………………………………………………………... 

 
1. การเตรียมพ้ืนที่  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การก าหนดต าแหน่งปลูก 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การปลูก 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

4. การบ ารุงรักษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

5. การตรวจนับอัตราการรอดตาย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การจัดท าป้าย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการด าเนินงานและงบประมาณ โครงการ…………………………………………………………….. 

 

กิจกรรม จ านวนเงิน 
(บาท/ไร่) 

ระยะเวลา 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. ส ารวจรังวัดและ
ปักหลักหมายแนวเขต 

             

2. การเตรียมพ้ืนที่ปลูก              
3. จัดหากล้าไม้และ
ด าเนินการปลูก 

             

4. การบ ารุงรักษาหลัง
การปลูก 

             

5. การตรวจติดตามและ
การป้องกันระวังไฟ 

             

รวม              
รวมทั้งสิ้น  

 

ลงชื่อ …………………………………. ผู้รับจ้าง  ลงชื่อ …………………………………… เจ้าหน้าที่ประจ าแปลง 

   (……………………………………………)      (……………………………………………) 

วันที่ ………………………………………..    วันที่ ……………………………………….. 
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พิกัดแปลงปลูกป่า โครงการ ………………………………………………. 

บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ……………………………………………………. 

เจ้าหน้าที่ประจ าแปลง ……………………………………………………… 

 

1. ชื่อป่า …………………………………………………………………………….………………………………………. 

2. ที่ตั้งของป่า ……………………………………………………………………….………….………………………… 

3. เนื้อท่ี …………………………………………………………………..………………………………………………… 

4. ค่าพิกัด …………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกการติดตาม แนะน า และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

หน่วยฟื้นฟูฯ/โครงการ          
 จังหวัด           

 เขียนที่      
       
 วันที่ เดือน   พ.ศ.  
บันทึกฉบับนี้ท าข้ึนเพ่ือเป็นหลักฐานเพ่ือแสดงว่า 
 วัน               ระหว่างเวลา   น. คณะท างาน ติดตามแนะน า  
และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1374/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ได้ร่วมกัน ติดตาม แนะน า และประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยฟ้ืนฟูฯ/โครงการ    
             
แปลงปลูกป่า แปลงที่  เนื้อที่  ไร่ เริ่มปลูก ปี พ.ศ.  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
     ท้องที่ต าบล    อ าเภอ   
จังหวัด     โดยมี        
เป็นผู้น าตรวจ ผลปรากฏดังนี้ 
 1.  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป 
 1.1 สภาพภูมิประเทศ         
 1.2 สภาพดิน          
 1.3 ประเภทป่า/พืชพรรณตามธรรมชาติ       
            
 2.  ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีปลูก     ชนิด ได้แก่      
            
 3.  ระยะปลูก   เมตร  จ านวน     ต้น/ไร่ 
 4.  อัตราการรอดตายเฉลี่ย  ต้น/ไร่ คิดเป็น   เปอร์เซ็นต์ (สุ่มตัวอย่าง) 
 5.  ความเจริญเติบโต    ดี         ปานกลาง        ต่ า 
 6.  ความร่วมมือของราษฎร/มวลชน รอบพ้ืนที่แปลง     ดี       ปานกลาง      ต่ า 
 7.  ปัญหาอุปสรรค 
            
            
 8.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะท างาน 
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 9.  การประเมินผลการบ ารุงป่าของคณะท างาน 

กิจกรรม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
แก้ไข 

3.50 3.49-
3.00 

2.99-
2.00 

2.00 

(4) (3) (2) (1) 
1. การส ารวจและคดัเลือกพื้นที่ท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการฟื้นฟู 

     

2. การเตรียมพื้นท่ี      

3. การจดัท าแนวกันไฟ/ทางตรวจการณ ์      

4. การปลูกต้นไม ้      

5. การแผ้วถาง การก าจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย      

6. การปลูกซ่อมต้นไม ้      

7. การจัดท าป้ายแปลงปลูกป่า      

8. การจัดท าหลักเขตแสดงขอบเขตแปลง      

9. ภาพรวมการประเมินผล      
อยู่ในระดับ      

 

 อนึ่ง ในการติดตาม แนะน า และการประเมินผลการปฏิบัติงานบ ารุงป่า ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กระท าไป
ตามอ านาจหน้าที่ มิได้ท าให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย หรือสูญหายแต่อย่างใด ทั้งมิได้มีการบังคับ ขู่ เข็ญ หรือ
เรียกร้องผลประโยชน์แต่อย่างใด 
 ได้อ่านแล้วรับว่าถูกต้อง จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงช่ือ)    หัวหน้าคณะท างาน  (ลงช่ือ)    คณะท างาน 
 ( ) (    ) 
ต าแหน่ง  ต าแหน่ง     
 

 (ลงช่ือ)    คณะท างาน  (ลงช่ือ)    คณะท างาน 
 ( ) (    ) 
ต าแหน่ง  ต าแหน่ง     
 

 (ลงช่ือ)    ผู้แทนส าน ักฯ ท้องที่  (ลงช่ือ)    ผู้น าตรวจ 
 ( ) (    ) 
ต าแหน่ง  ต าแหน่ง     
 

(ลงช่ือ)       (ลงช่ือ)     
 ( ) (    ) 
ต าแหน่ง  ต าแหน่ง     
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 บันทึกการติดตาม แนะน า และประเมินผลการปฏิบัติงานบ ารุงป่า   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

หน่วยฟื้นฟูฯ/โครงการ          
 จังหวัด           

 เขียนที่      
       
 วันที่ เดือน   พ.ศ.  
บันทึกฉบับนี้ท าข้ึนเพ่ือเป็นหลักฐานเพ่ือแสดงว่า 
 วัน      ระหว่างเวลา   น. คณะท างาน ติดตาม แนะน า 
และประเมินผลการปฏิบัติงานบ ารุ งป่า ตามค าสั่ งกรมป่าไม้  ที่  2843/2562 ลงวันที่  16 สิงหาคม  
พ.ศ. 2562 ได้ร่วมกัน ติดตาม แนะน า และประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยฟ้ืนฟูฯ/โครงการ  
             
แปลงปลูกป่า แปลงที่  เนื้อที่  ไร่ เริ่มปลูก ปี พ.ศ.  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
     ท้องที่ต าบล    อ าเภอ   
จังหวัด     โดยมี        
เป็นผู้น าตรวจ ผลปรากฏดังนี้ 
 1.  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป 
 1.1 สภาพภูมิประเทศ         
 1.2 สภาพดิน          
 1.3 ประเภทป่า/พืชพรรณตามธรรมชาติ       
            
 2.  ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีปลูกซ่อม  ชนิด ได้แก่      
            
 3.  ระยะปลูก   เมตร  จ านวน     ต้น/ไร่ 
 4.  อัตราการรอดตายเฉลี่ย  ต้น/ไร ่คิดเป็น   เปอร์เซ็นต์ (สุ่มตัวอย่าง) 
 5.  ความเจริญเติบโต    ดี         ปานกลาง        ต่ า 
 6.  ความร่วมมือของราษฎร/มวลชน รอบพ้ืนที่แปลง     ดี       ปานกลาง      ต่ า 
 7.  ปัญหาอุปสรรค 
            
            
 8.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะท างาน 
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9.  การประเมินผลการบ ารุงป่าของคณะท างาน 

กิจกรรม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง
แก้ไข 

3.50 3.49-
3.00 

2.99-
2.00 

2.00 

(4) (3) (2) (1) 
1. การซ่อมทางตรวจการณ ์      
2. การจดัยามป้องกันไฟ      
3. การจดัท าแนวกันไฟ      
4. การก าจดัวัชพืช การใส่ปุ๋ย      
5. การปลูกซ่อมต้นไม ้      
6. การลิดกิ่ง      
7. ภาพรวมการประเมินผล      

อยู่ในระดับ      
 

 อนึ่ง ในการติดตาม แนะน า และการประเมินผลการปฏิบัติงานบ ารุงป่า ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กระท าไป
ตามอ านาจหน้าที่ มิได้ท าให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย หรือสูญหายแต่อย่างใด ทั้งมิได้มีการบังคับ ขู่ เข็ญ หรือ
เรียกร้องผลประโยชน์แต่อย่างใด 
 ได้อ่านแล้วรับว่าถูกต้อง จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงช่ือ)    หัวหน้าคณะท างาน  (ลงช่ือ)    คณะท างาน 
 ( ) (    ) 
ต าแหน่ง  ต าแหน่ง     
 
 (ลงช่ือ)    คณะท างาน  (ลงช่ือ)    คณะท างาน 
 ( ) (    ) 
ต าแหน่ง  ต าแหน่ง     
 
 (ลงช่ือ)    ผู้แทนส าน ักฯ ท้องที ่ (ลงช่ือ)    ผู้น าตรวจ 
 ( ) (    ) 
ต าแหน่ง  ต าแหน่ง     
 
(ลงช่ือ)       (ลงช่ือ)     
 ( ) (    ) 
ต าแหน่ง  ต าแหน่ง    
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ที่ปรึกษา :  นายพฤกษ์  โสโน   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า 
 
คณะผู้จัดท า : นายอดิศร  สารวงศ์     ผู้อ านวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นท่ีสีเขียว 

นางสาวสุปาณี  นิยมศิลป    นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
นายตุลยวัฒน์  หอมภู่    นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
นางสาวอารีรัตน์  เซียวสธนกุล  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
นางสาวสุทธิ์จีรา  ไชยชนะ    นักวิชาการป่าไม้ (พนักงานราชการ) 
นายธีระภัทร  ตราชู              นักวิชาการป่าไม้ (พนักงานราชการ) 

 
 
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร 02561 4292-3 ต่อ 5065 




