
 

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม” 
 

เอกสาร 1 

ระเบียบวาระการประชุม 
การประชมุชี้แจงการจัดท าข้อมูลรายงานประจ าปี 2565 กรมป่าไม้  

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

*************************************************************************************** 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องเพื่อทราบ 

1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.2 การจัดท าข้อมูลรายงานประจ าปี 2565 กรมป่าไม้ ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน/ผลงานส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.3 การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของกรมป่าไม้ส าหรับรายงานประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
2.1 ชื่อเรื่อง/ประเด็นส าคัญที่ก าหนดให้หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูลรายงานประจ าปี 2565 

กรมป่าไม้ 
2.2 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การจัดท ารายงานประจ าปี 2564 ล่าช้า 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุม 
การประชมุชีแ้จงการจัดท าข้อมูลรายงานประจ าปี 2565 กรมป่าไม้  

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

_____________________________________________________________________________________ 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  

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

➢ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

➢ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
➢ แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
➢ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 

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

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

ส านักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า รายงานประจ าปี 2565 กรมป่าไม้ ถือเป็นรายงาน
สาธารณะที่กรมป่าไม้จะต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) ต่อส านักงาน ป.ป.ช. ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมป่าไม้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนด จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลรายงานประจ าปี 2565 
กรมป่าไม้ ส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศตามกรอบระยะเวลา คือ ภายในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ 
ส านักแผนงานและสารสนเทศจะมีหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งถึงหน่วยงานในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม.............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................... 
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1.2 การจัดท าข้อมูลรายงานประจ าปี 2565 กรมป่าไม้ ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงาน/ผลงานส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส าหรับการจัดท าข้อมูลตามแบบรายงาน เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท ารายงานประจ าปี 2565 

กรมป่าไม้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งจะได้รับการก าหนดชื่อเรื่อง/ประเด็นส าคัญที่เฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าส่งส านักแผนงานและ
สารสนเทศตามแบบรายงานที่ 1 และ (2) ข้อมูลผลงานส าคัญ/ผลการด าเนินงานส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นเรื่องทีข่อให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกส่งส านักแผนงานและสารสนเทศ จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
ตามแบบรายงานที่ 2 

ทั้งนี้ การก าหนดหัวข้อในแบบรายงานที่ 1 และแบบรายงานที่  2 เป็นไปตามรูปแบบ
รายงานประจ าปีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 10 หัวข้อ คือ 

1) ชื่อเรื่อง 
2) กิจกรรม/โครงการ 
3) สาระส าคัญ 
4) ผลการด าเนินงาน 
5) ผลผลิต 
6) ผลลัพธ์ 
7) ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขความส าเร็จ 
8) ข้อเสนอแนะ 
9) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ 
10) รูปภาพประกอบการบรรยายสาระส าคัญและผลการด าเนินงาน  

ซึ่งการจัดท าข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1) - ข้อ 8) ควรมีเนื้อหาไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยมีรายละเอียดและตัวอย่าง
ประกอบการชี้แจง ดังนี้ 

➢ แบบรายงานที่ 1 ฯ (ส่วนหัวเรื่อง) 
 
 
 
 
 

➢ แบบรายงานที่ 2 ฯ (ส่วนหัวเรื่อง) 
 
 
 
 
 
➢ ค าอธิบาย  

“แบบรายงานที่ 1” เป็นแบบรายงานส าหรับข้อมูลผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ซึ ่งจะได้ร ับการก าหนดชื ่อ เรื ่อง /ประเด ็นส าค ัญที่
เฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านัก........................................................................... 

 
 

แบบรายงานที่ ๑ 

 

ผลงานส าคัญ / ผลการด าเนินงานส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านัก........................................................................... 

 
 

แบบรายงานที่ ๒ 
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“แบบรายงานที่ 2” เป็นแบบรายงานส าหรับข้อมูลผลงานส าคัญ/ผลการด าเนินงานส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นเรื่องท่ีหน่วยงานจะพิจารณาคัดเลือก จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

➢ แบบรายงานที่ 1 และแบบรายงานที่ 2 (ข้อ 1. ชื่อเรื่อง และข้อ 2. กิจกรรม/โครงการ) 
 
 
 
 
➢ ค าอธิบาย 

“ชื่อเรื่อง” หมายถึง หัวข้อ หรือชื่อของงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ให้ความหมายหรือสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
 และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ เช่น 

- การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
- รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

“กิจกรรม/โครงการ” หมายถึง ชื่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ เช่น 

- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
- กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 

➢ ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 1. ชื่อเรื่อง และข้อ 2. กิจกรรม/โครงการ) 

ตัวอย่างที่ 1 

 
 
 
 

 

ตัวอย่างที ่2 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่3 

 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเรื่อง การฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่สูงชัน  
2. กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน  

1. ชื่อเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2. กิจกรรม/โครงการ  กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  

กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกันท าลายทรัพยากรป่าไม้  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 

1. ชื่อเรื่อง.................................................................................................................................................. 

2. กิจกรรม/โครงการ................................................................................................................................. 

1. ชื่อเรื่อง รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
2. กิจกรรม/โครงการ  กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3.  
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➢ แบบรายงานที่ 1 และแบบรายงานที่ 2 (ข้อ 3. สาระส าคัญ) 
 
 
 
 

 

 
➢ ค าอธิบาย 

“สาระส าคัญ” หมายถึง หลักการและเหตุผล หรือความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับอนุมัต ิ
 
➢ ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 3. สาระส าคัญ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สาระส าคัญ.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

3. สาระส าคัญ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้เป็นภารกิจหลักของกรมป่าไม้ที่ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปกป้อง รักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้คงอยู่  
ที่ผ่านมาสถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ ปัจจุบันมีการถูกบุกรุกพ้ืนที่ป่าและลักลอบตัดไม้ท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าของประเทศถูกท าลายจากหลายสาเหตุ เช่น การบุกรุกเพ่ือขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร การบุกรุก
จับจองของนายทุน การออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย การขาดจิตส านึกสาธารณะ และการบริหาร
จัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบขาดประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่มีการป้องกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็จะส่งผลให้มี
การท าลายทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมขึ้นอีกได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสมดุลธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
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➢ แบบรายงานที่ 1 และแบบรายงานที่ 2 (ข้อ 4. ผลการด าเนินงาน) 
 
 
 
 

 

➢ ค าอธิบาย 
“ผลการด าเนินงาน” หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕65 ซึ่งสามารถเขียนในลักษณะเป็นขั้นตอน หรือ เป็นกระบวนงาน 
หรือเป็นการบรรยายก็ได้ = (ท างานอะไรบ้าง) 

 
➢ ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 4. ผลการด าเนินงาน) 

ตัวอย่างที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 4. ผลการด าเนินงาน 

 4.1 ด าเนินการตรวจปราบปราม ยับยั้งการลักลอบท าไม้ ด าเนินคดีการท าไม้ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
 4.2 ด าเนินคดีการบุกรุกพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิทางราชการที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
 4.3 ตรวจสอบกิจการแปรรูปไม้ การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
 4.4 เร่งรัดการด าเนินคดีป่าไม้ที่กระท าในรูปแบบคดีรายใหญ่ 
 4.5 ก ากับดูแล ควบคุม ติดตาม และเร่งรัด การด าเนินงานขนย้ายไม้ของกลางคดีป่าสาละวิน 
 4.6 ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
 

4. ผลการด าเนินงาน.................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 

 4. ผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ โดยส านักส่งเสริมการปลูกป่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
1,155,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบน
พ้ืนที่สูงชัน ในกิจกรรมเพาะช าหญ้าแฝก จ านวน 700,000 กล้า และปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพบนพ้ืนที่สูงชัน โดย
ด าเนินการในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง 
ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก อุตรดิตถ์ และเลย ซึ่งหน่วยปฏิบัติงานได้ด าเนินกิจกรรม
แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 



6 
 

➢ แบบรายงานที่ 1 และแบบรายงานที่ 2 (ข้อ 5. ผลผลิต และข้อ 6. ผลลัพธ์) 
 
 
 

 

➢ ค าอธิบาย 
“ผลผลิต” หมายถึง ผลงานที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น สามารถระบุเป็น  

จ านวน หรือร้อยละ = (ท างานได้เท่าไหร่)  
“ผลลัพธ์” หมายถึง ประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกท่ีเกิดจากผลผลิต 

 
➢ ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 5. ผลผลิต และข้อ 6. ผลลัพธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผลผลิต.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

6. ผลลัพธ์.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 5. ผลผลิต 
5.1 ด าเนินคดีการท าไม้ที่มิชอบด้วยกฎหมาย จ านวน 17 คดี แบ่งออกเป็น ไม้ท่อน จ านวน 275 ท่อน ปริมาตร 

219.69 ลูกบาศก์เมตร ไม้แปรรูป จ านวน 642 แผ่น/ชิ้น ปริมาตร 24.17 ลูกบาศก์เมตร 
5.2 ด าเนินคดีบุกรุกพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิทางราชการที่มิชอบด้วยกฎหมาย จ านวน 19 คดี  

เนื้อที่ จ านวน 3,344 - 2 - 65.74   
 5.3 ตรวจสอบกิจการแปรรูปไม้ การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย จ านวน 7 แห่ง 
 5.4 เร่งรัดการด าเนินคดีป่าไม้ที่กระท าในรูปแบบคดีรายใหญ่ จ านวน 1 คดี 

5.5 ก ากับดูแล ควบคุม ติดตาม และเร่งรัด การด าเนินงานขนย้ายไม้ของกลางคดีป่าสาละวิน ส่งมอบแล้ว  
จ านวน 6,579 ท่อน ปริมาตร 3,122.60 ลูกบาศก์เมตร 

5.6 พ้ืนที่ป่าคงสภาพที่เหลืออยู่ได้รับการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
ร้อยละ 80 

 6. ผลลัพธ์ 
6.1 ลดอัตราการลักลอบท าไม้ผิดกฎหมาย 
6.2 การท าลายทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง 
6.3 พ้ืนที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกได้รับการทวงคืนเพ่ิมข้ึน 
6.4 ลดจ านวนโรงงานแปรรูปไม้ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
6.5 ยับยั้งกลุ่มนายทุนที่มีอิทธิพลในพื้นท่ี 
6.6 สามารถด าเนินการขนย้ายไม้ของกลางคดีป่าสาละวิน เพ่ือน าไปก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเป็นการต่อเนื่อง 

จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น 
6.7 ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าคงสภาพที่เหลืออยู่ พ้ืนที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าที่ได้รับการดูแล  

สถิติการเกิดคดีรายใหญ่และมูลค่าความเสียหายจากการท าลายทรัพยากรป่าไม้ลดลง 
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➢ แบบรายงานที่ 1 และแบบรายงานที่ 2 (ข้อ 7.1 ปัญหา อุปสรรค และข้อ 7.2 เงื่อนไขความส าเร็จ) 
 
 
 
 
 
 
 

➢ ค าอธิบาย 
“ปัญหา อุปสรรค” หมายถึง  การระบถุึงสาเหตุที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ส าเร็จ  
 หรือไม่เสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
“เงื่อนไขความส าเร็จ” หมายถึง  ปัจจัยที่ส่งผลหรือช่วยให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 

 
➢ ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 7.1 ปัญหา อุปสรรค และข้อ 7.2 เงื่อนไขความส าเร็จ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 ปัญหา อุปสรรค
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

7.2 เงื่อนไขความส าเร็จ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 

 7.1 ปัญหา อุปสรรค  
- อัตราก าลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกัน

และปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้หลายจังหวัด 
- การปฏิบัติงานในพ้ืนที่บางแห่ง เช่น พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ความมั่นคง มักเกิดเหตุ 

ความไม่สงบในพื้นที่ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องบูรณาก ารกับหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงเข้าร่วมปฏิบัติ 

- การตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน จ าเป็นต้องขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบ จึงท าให้ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบพอสมควร  

 7.2 เงื่อนไขความส าเร็จ 
- การวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดเป้าหมาย การประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การวางแผนการจัดอัตราก าลังพลในแต่ละภารกิจ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง
หรือการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
- ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
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➢ แบบรายงานที่ 1 และแบบรายงานที่ 2 (ข้อ 8. ข้อเสนอแนะ) 
 
 
 
 

➢ ค าอธิบาย 
“ข้อเสนอแนะ” หมายถึง การเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรม หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อ

 การพัฒนาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ขอได้โปรดพิจารณาแสดงข้อคิดเห็นหรือ
 ข้อเสนอแนะ จ าแนกรายข้อ พร้อมอธิบายมาโดยสังเขป 

 
➢ ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 8. ข้อเสนอแนะ) 

 
 
 
 
 
 

 
➢ แบบรายงานที่ 1 และแบบรายงานที่ 2 (ข้อ 9. รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ ค าอธิบาย 
ขอให้ส่งรูปภาพประกอบกิจกรรม/โครงการ ที่มีความละเอียดของรูปภาพไม่น้อยกว่า ๑ MB จ านวน ๑๐ – ๒๐ รูป 

พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ  
 
 
 
 

9. รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ 

 

  
ความละเอียดของรูปภาพ 

ไม่น้อยกว่า 1 MB 

 
ความละเอียดของรูปภาพ 

ไม่น้อยกว่า 1 MB 

                                                                                                                
                                                                                                                

 8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกตรวจลาดตระเวนเพิ่มข้ึน 
8.2 ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

และเทคนิคการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพ่ิมเติม 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

  
 



9 
 

9. รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ 

 

 

 

 

 

➢ ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 9. รูปภาพประกอบการด าเนินงาน พร้อมค าบรรยายใต้รูปภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

➢ แบบรายงานที่ 1 และแบบรายงานที่ 2 (ข้อ 10. รูปภาพประกอบการบรรยายสาระส าคัญและผลการด าเนินงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ ค าอธิบาย 

สามารถใช้รูปภาพประกอบในรูปแบบ ภาพถ่าย/PowerPoint/Infographic ได้ตามความเหมาะสม โดยมี
ความละเอียดของรูปภาพไม่น้อยกว่า ๑ MB  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและตรวจวัด จัดท าบัญชีไม้ของกลาง ในคดีตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ 

10. รูปภาพประกอบการบรรยายสาระส าคัญและผลการด าเนินงาน 

  
 

ความละเอียดของรูปภาพ 
ไม่น้อยกว่า 1 MB 
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➢ ตัวอย่างประกอบการจัดท าข้อมูล (ข้อ 10. รูปภาพประกอบการบรรยายสาระส าคัญและผลการด าเนินงาน) 
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ทั้งนี้ เพ่ือให้รายงานประจ าปี 2565 กรมป่าไม้ มีเนื้อหาที่ถูกต้องและครบถ้วน ส านักแผนงาน
และสารสนเทศจึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าข้อมูลตามแบบรายงานที่ 1 และแบบรายงานที่ 2 
ตามท่ีได้ชี้แจงข้างต้น 

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

 
1.3 การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของกรมป่าไม้ส าหรับรายงานประจ าปี 2565 

การจัดท ารายงานประจ าปี แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงาน/ผลงานส าคัญ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 1.2 และ 2) ข้อมูลพื้นฐานของกรมป่าไม้ 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ข้อมูลพื้นฐาน 
ส านักบริหารกลาง อัตราก าลัง 

ภาพผู้บริหารกรมป่าไม้ 
รายงานการเงินของกรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและสารสนเทศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมป่าไม้ 
ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565 
ราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า เพื่อให้รายงานประจ าปี 2565 กรมป่าไม้ มีข้อมูล
พ้ืนฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือจากส านักบริหารกลาง ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดท าข้อมูลดังกล่าวส่งให้ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักแผนงานและสารสนเทศ  
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ส านักแผนงานและสารสนเทศจะมีหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งถึง
หน่วยงานในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... ........................................ 
...........................................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
2.1 ชื่อเรื่อง/ประเด็นส าคัญที่ก าหนดให้หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูลรายงานประจ าปี 2565  
      กรมป่าไม้  

สืบเนื่องจากวาระที่ 1.2 การจัดท าข้อมูลรายงานประจ าปี 2565 กรมป่าไม้ ตามแบบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/ผลงานส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ก าหนดให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแบบรายงานที่ 1 
ตามชื่อเรื่อง/ประเด็นส าคัญท่ีก าหนดให้นั้น 

ส านักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า เพ่ือให้การก าหนดชื่อเรื่อง/ประเด็นส าคัญส าหรับ
การจัดท าข้อมูลผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกิดความถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน จึงขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบชื่อเรื่อง/ประเด็นส าคัญ จ านวน 13 เรื่อง 
ดังนี้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อเรื่อง/ประเด็นส าคัญ 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

ส านักส่งเสริมการปลูกป่า การปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

ส านักจัดการป่าชุมชน การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ รุกขกร 

การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ การส ารวจการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

การจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นท่ี 

กองการอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ การสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

มติที่ประชุม...................................................................................................................................... 
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2.2 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การจัดท ารายงานประจ าปี 2564 กรมป่าไม้ ล่าช้า 
ส านักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดท ารายงาน

ประจ าปี 2564 กรมป่าไม้ ประสบปัญหาและอุปสรรคในด้านข้อมูลที่หน่วยงานส่งมาเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี ดังนี้ 
1) ปัญหาข้อมูลไม่ครบถ้วนตามแบบรายงาน 
2) ปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากขาดการตรวจทาน 
3) ปัญหาความสับสนของข้อมูล เนื่องจากการจัดส่งข้อมูลไม่เป็นภาพรวมของหน่วยงาน 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดท ารายงานประจ าปี 2565 กรมป่าไม้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
จึงขอเสนอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดตรวจทานข้อมูลของหน่วยงานท่านว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตามแบบ
รายงานที่ก าหนดหรือไม่ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่งในนามของหน่วยงาน มาที่ส านักแผนงานและสารสนเทศ
ตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ คือ ภายในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ซึ่งส านักแผนงานและสารสนเทศจะมีหนังสือ
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งถึงหน่วยงานในล าดับต่อไป 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อ
ประสานงานได้ที่คุณพจนีย์ พจนะลาวัณย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
06 - 5594 - 2490 หรือคุณพัสวี ไตรยะพานิช นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 - 5597 - 4594 
หรือติดต่อผ่านทางกลุ่ม LINE Application “การจัดท ารายงานประจ าปี 2565” 

มติที่ประชุม....................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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***ขอขอบคุณ*** 
ส่วนติดตามและประเมินผล 

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

โทรสาร 0 – 2561 – 5446 


