


 
 

รายงานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี 2564 กรมป่าไม้ 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน ์

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

___________________________________________________________________________________ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
    1. นายธนพงศ์ โพธิแท่น เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
    2. นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
    3. นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 4. นางเพ็ญพินิช วิศิษฏศ์าสตร์กุล นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
    5. นางสาวธนิสนันต์ พูลยรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ 
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
 1. นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 2. นายเจน รักสุข  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 3. นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 4. นางสาวสุภาดา นักมวย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 5. นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา นักวิชาการป่าไม้ 
สำนักจัดการป่าชุมชน  
 1. นายภควัต โพธิ์นาค นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 2. นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 3. นายอดิเทพ ปะมะ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 4. นางสาวพนิดา เพชรสุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 5. นางสาวเพ็ญสุรัศมิ์ เกียรติโภคะ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
 1. นางสาวปิยะวดี บัวจงกล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 
 2. นางสาวอุษารัตน์ เทียนไทย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 3. นางชุติมณฑน์ อินทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 4. นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 5. นางสาวรัสรินทร์ ณ ลำปาง นักวิทยาศาสตร์ 
 6. นายอาคม ดีวิญญา นักจัดการงานท่ัวไป 
 7. นางสาววิไลวรรณ ใคร่ครวญ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 
สำนักจัดการท่ีดินป่าไม้ 
 1. นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 
 2. นางสุภาพร แสงละออ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 3. นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอำนาจ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 4  นางสาววาสนา ก่อผล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 4. นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  

/สำนักแผน... 
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สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
 1. นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
 2. นางสุนิตา หงนิพนธ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
 3. นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 4. นายพินิจศักดิ์ กล่ินมาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 5. นางวัลยา บุตรดี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 6. นายกันตธีร์ ศิริปิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 7. นายณัชพล เลิศกุลานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 8. นายสุทิน จ่ันเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 9. นายสุรเชษฐ์ เศรณีวิจัยกิจการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 10. นางเกศกนก จงสุขสันติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 11. นางสาวสุพัดชา ช้างร้าย นักวิชาการป่าไม้ 
สำนักบริหารกลาง 
 1. นางยุวดี ดีงามเลิศ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
 2. นายปราโมทย์ อรกิจ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม 
 3. นางสาววรวรรณ รักษาสังข์ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 4. นางสาววนัสนันทน์ นิยมเหลา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
 5. นางสาวณัฐาพร  จริยะปัญญา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 
 1. นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 2. นายณรงค์ ทองรักษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 3. นายสิชล เสือปรางค์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 4. นายอนุชา กันเมือง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 5. นางสาวนันพัชพร พระทอง เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 
 6. นางสาวสิริวิมล หงษ์ชู เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมเเละสืบสานพระราชดำริ 
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
 1. นางสาววารินทร์ ตรีมงคล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 2. นายกฤตศิลป์ สงเคราะห์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 3. นางสาวกรกมล มีสุข นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 4. นางสาวชนิศา โรจน์วิศิษฐ์กุล เศรษฐกรปฎิบัติการ 
สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ 
 1. นางสาวศศิมา อารี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้ 
 1. นางรื่นฤดี วนัสสกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 
 
 
 

/สำนักจัดการ... 
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สำนักจัดการป่านันทนาการ 
 1. นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 
 2. นางสาวอรวรรณ สดใส นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 3. นางสาวทิพย์วรรณ์ กำแพงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองการอนุญาต 
 1. นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสด์ิ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 2. นางสาวนิโลบล มีศรี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 3. นายกฤษดา ศรีสง่า นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 4. นางสาวกันภียาฬ์ วันเห่า นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 5. นางสาวฟาติมา นพคุณ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 1. นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

2. นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง นักจัดการงานท่ัวไป 
กลุ่มนิติการ 
 1. นางสาววรรณา มีเหม็ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
    1. นางสาวณิชาภา ไชยพร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
 2. นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
   1. นางสาวพัชรา ลิมปนานุวัฒน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 
 1. นางสุทิณัฏฐา เสมาทอง นิติกรปฏิบัติการ 
 2. นางสาววารุณี โยธานันท์                     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   3. นางสาวชัชฎาภรณ์ พงษ์ปา นักจัดการงานท่ัวไป 
 4. นายทรงกลด แก้วสุทธิ นักทรัพยากรบุคคล 
   5. นางสาวธนภร ประเสริฐ นิติกร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม… 
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เร่ิมประชุมเวลา 13.๓0 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 : เร่ืองเพื่อทราบ 
1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าวอยู่ภายใต้
แผนงาน ดังนี้ 

❖ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

❖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
❖ แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
❖ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 1 

(พ.ศ. 2563 – 2565) 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) และ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดที่ 9 ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน และต้องรายงานผล
ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า รายงานประจำปี 2564 กรมป่าไม้ ถือเป็นรายงาน
สาธารณะท่ีกรมป่าไม้จะต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564) ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป่าไม้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาท่ีกำหนด จึงขอให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี 2564 
กรมป่าไม้ ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกรอบระยะเวลา คือ ภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ท้ังนี้ 
สำนักแผนงานและสารสนเทศจะมีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งถึงหน่วยงานในลำดับต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 การจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี 2564 กรมป่าไม้ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงาน/ผลงานสำคัญอื่น ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำหรับการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำรายงานประจำปี 2564 

กรมป่าไม้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งจะได้รับการกำหนดช่ือเรื่อง/ประเด็นสำคัญท่ีเฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดทำส่งสำนักแผนงานและ
สารสนเทศตามแบบรายงานที่ 1 และ (2) ข้อมูลผลงานสำคัญอื่น/ผลการดำเนินงานสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นเรื่องท่ีขอให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
ตามแบบรายงานท่ี 2 

 /ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้ การกำหนดหัวข้อในแบบรายงานท่ี 1 – 2 เป็นไปตามรูปแบบรายงานประจำปีของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 10 หัวข้อ คือ 

1) ช่ือเรื่อง 
2) กิจกรรม/โครงการ 
3) สาระสำคัญ 
4) ผลการดำเนินงาน 
5) ผลผลิต 
6) ผลลัพธ์ 
7) ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ 
8) ข้อเสนอแนะ 
9) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ 
10) รูปภาพประกอบการบรรยายสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน  

ซึ่งการจัดทำข้อมูลต้ังแต่ข้อ 1) - ข้อ 8) ควรมีเนื้อหาไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยมีรายละเอียดและตัวอย่าง
ประกอบการช้ีแจง ดังนี้ 

 แบบรายงานที่ 1 ฯ (ส่วนหัวเร่ือง) 
 
 
 
 
 

 

 แบบรายงานที่ 2 ฯ (ส่วนหัวเร่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 คำอธิบาย  
 “แบบรายงานท่ี 1” เป็นแบบรายงานสำหรับข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2564 ซึ่งจะได้รับการกำหนดช่ือเรื่อง/ประเด็นสำคัญท่ีเฉพาะเจาะจงให้หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องจัดทำ 

 “แบบรายงานท่ี 2” เป็นแบบรายงานสำหรับข้อมูลผลงานสำคัญอื่น/ผลการดำเนินงานสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นเรื่องท่ีหน่วยงานจะพิจารณาคัดเลือก จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 

/แบบรายงาน... 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนัก........................................................................... 

 

 

แบบรายงานที่ ๑ 

 

ผลงานสำคัญอื่น / ผลการดำเนินงานสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนัก........................................................................... 

 

 

แบบรายงานที่ ๒ 
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 แบบรายงานที่ 1 – 2 (ข้อ 1. ชื่อเร่ือง และข้อ 2. กิจกรรม/โครงการ) 
 
 
 
 
 คำอธิบาย 

1. “ช่ือเรื่อง” หมายถึง หัวข้อ หรือช่ือของงาน/กิจกรรม/โครงการ ท่ีให้ความหมายหรือสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
 และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ เช่น 

- การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
- การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

2. “กิจกรรม/โครงการ” หมายถึง ช่ือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ เช่น 

- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
- กิจกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

 

 ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 1. ชื่อเร่ือง และข้อ 2. กิจกรรม/โครงการ) 

ตัวอย่างที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 2 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 3 

 
 
 
 
 
 

/แบบรายงาน... 

1. ชื่อเร่ือง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  
2. กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  

1. ชื่อเร่ือง การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
2. กิจกรรม/โครงการ  กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  

กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้  
กิจกรรมจัดต้ังชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 
กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า 

 

1. ชื่อเร่ือง.......................................................................... ........................................................................ 

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

1. ชื่อเร่ือง โครงการนาแห้ว รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
2. กิจกรรม/โครงการ  กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

                            .               กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 แบบรายงานที่ 1 – 2 (ข้อ 3. สาระสำคัญ) 
 
 
 
 
 
 

 คำอธิบาย 
“สาระสำคัญ” หมายถึง หลักการและเหตุผล หรือความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติ 

 ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 3. สาระสำคัญ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบรายงานที่ 1 – 2 (ข้อ 4. ผลการดำเนินงาน) 

 
 
 
 
 
 

 คำอธิบาย 
“ผลการดำเนินงาน” หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 ซึ่งสามารถเขียนในลักษณะเป็นขั้นตอน หรือเป็นกระบวนงาน 
หรือเป็นการบรรยายก็ได้ = (ทำงานอะไรบ้าง) 

 
 

/ตัวอย่าง... 
 

3. สาระสำคัญ.................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................... 
 
 
 

3. สาระสำคัญ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกฎหมายด้านป่าไม้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และมุ่งสู่เป้าหมายคือ การมีพื้นท่ีป่าไม้ ต้นไม้ และเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ในเรื่องนี้ จึงได้มีการเร่งรัดการออกกฎหมายป่าชุมชน เพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะรับรองการบริหารจัดการ
ป่าชุมชน พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จึงมีเจตนารมณ์ท่ีจะมุ่งหมายให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐ
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

4. ผลการดำเนินงาน............................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ................................. 
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 ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 4. ผลการดำเนินงาน) 

ตัวอย่างที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 คำอธิบาย 
 “ผลผลิต” หมายถึง ผลงานท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จส้ิน สามารถระบุเป็น  

จำนวน หรือร้อยละ   
 “ผลลัพธ์” หมายถึง ประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกท่ีเกิดจากผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 

/ตัวอย่าง... 

 4. ผลการดำเนินงาน 
 4.1 การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
 4.2 การจัดทำอนุบัญญัติท่ีออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
 4.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
 4.4 การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

 4. ผลการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดงานเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา 

(เขื่อนห้วยโสมง) ท้องท่ีตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ท่ัวประเทศและทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษา พร้อมท้ังลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
โดยมีเป้าหมายการปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านต้น ภายในปี 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าว จำนวน 
1,000 คน นอกจากนี้ ยังมีประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้
ท่ัวประเทศ  
 

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

6. ผลลัพธ์...................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ........................................................ 
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 ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 5. ผลผลิต และข้อ 6. ผลลัพธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบรายงานที่ 1 – 2 (ข้อ 7.1 ปัญหา อุปสรรค และข้อ 7.2 เง่ือนไขความสำเร็จ)  

 
 
 
 
 

 

 คำอธิบาย 
7.1 “ปัญหา อุปสรรค” หมายถึง การระบุถึงสาเหตุท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่สำเร็จ  

หรือไม่เสร็จส้ินตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
7.2 “เงื่อนไขความสำเร็จ” หมายถึง ปัจจัยท่ีส่งผลหรือช่วยให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

/ตัวอย่าง… 

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

7.2 เง่ือนไขความสำเร็จ 
............................................................................................................................. ..............................
........................................................................................................................................ ................... 

 

 5. ผลผลิต 
5.1 การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) จำนวน 2 ครั้ง 
5.2 มีอนุบัญญัติท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จำนวน 6 ฉบับ อยู่ในขั้นตอนการเสนอลงนาม  

จำนวน 9 ฉบับ และอยู่ระหว่างการจัดทำร่าง จำนวน 13 ฉบับ 
5.3 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ในส่วนกลาง  

จำนวน 2 ครั้ง และในส่วนภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง 
5.4 จัดทำฐานข้อมูลป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จำนวน 11,327 ป่าชุมชน  

 6. ผลลัพธ์ 
6.1 มีกฎหมายเฉพาะทำให้การจัดการป่าชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6.2 สามารถขยายการจัดต้ังป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
6.3 คณะกรรมการป่าชุมชน สามารถดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยมีกฎหมายรองรับ 
6.4 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
6.5 ประชาชนท่ีดูแลป่าได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนตามกฎหมาย 
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 ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 7.1 ปัญหา อุปสรรค และข้อ 7.2 เง่ือนไขความสำเร็จ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบรายงานที่ 1 – 2 (ข้อ 8. ข้อเสนอแนะ) 

 
 
 

 

 คำอธิบาย 
ข้อเสนอแนะ หมายถึง การเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรม หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อ

 การพัฒนาการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ท้ังนี้ ขอได้โปรดพิจารณาแสดงข้อคิดเห็นหรือ
 ข้อเสนอแนะ จำแนกรายข้อ พร้อมอธิบายมาโดยสังเขป 

 ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 8. ข้อเสนอแนะ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/แบบรายงาน… 
 

 7.1 ปัญหา อุปสรรค  
- ขั้นตอนการจัดทำอนุบัญญัติมีหลายขั้นตอน และจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด. 
- เจ้าหน้าท่ีและประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายป่าชุมชน 

 7.2 เง่ือนไขความสำเร็จ 
- การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้บรรลุตามเจตนารมณ์  

ท่ีกฎหมายกำหนดต่อไป 

 

 8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 ควรจัดให้มีคลินิกป่าชุมชนเพื่อให้คำปรึกษาและข้อแนะนำกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องและภาคประชาชน

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
8.2 ควรดำเนินการติดตาม รับฟังความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำ

อนุบัญญัติ 

8. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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9. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 แบบรายงานที่ 1 – 2 (ข้อ 9. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 คำอธิบาย 
ขอให้ส่งรูปภาพประกอบกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีความละเอียดของรูปภาพไม่น้อยกว่า ๑ MB จำนวน ๑๐ – ๒๐ รูป 

พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ  

 ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 9. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

/แบบรายงาน… 
 

9. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ 

 

  
ความละเอียดของรูปภาพ 

ไม่น้อยกว่า 1 MB 

 
ความละเอียดของรูปภาพ 

ไม่น้อยกว่า 1 MB 

                                                                                                                
                                                                                                                

คลินิกป่าชุมชน ให้แนะนำและคำปรึกษากฎหมายป่าชุมชน 
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 แบบรายงานที่ 1 – 2 (ข้อ 10. รูปภาพประกอบการบรรยายสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 คำอธิบาย 
สามารถใช้รูปภาพประกอบในรูปแบบ ภาพถ่าย/PowerPoint/Infographic ได้ตามความเหมาะสม โดยมี

ความละเอียดของรูปภาพไม่น้อยกว่า ๑ MB  

 ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ 10. รูปภาพประกอบการบรรยายสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน) 

 
 

 

 
 

/รูปภาพบำรุง... 

10. รูปภาพประกอบการบรรยายสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน 

  

ความละเอียดของรูปภาพ 
ไม่น้อยกว่า 1 MB 
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/รูปภาพยุทธการ... 
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ท้ังนี้ เพื่อให้รายงานประจำปี 2564 กรมป่าไม้ มีเนื้อหาท่ีถูกต้องและครบถ้วน สำนักแผนงาน
และสารสนเทศจึงขอให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานท่ี 1 – 2 ตามท่ีได้ช้ีแจงข้างต้น 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของกรมป่าไม้สำหรับรายงานประจำปี 2564 
การจัดทำรายงานประจำปี แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติงาน/ผลงานสำคัญอื่น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 1.2 และ 2) ข้อมูลพื้นฐานของกรมป่าไม้ 
ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ข้อมูลพื้นฐาน 
สำนักบริหารกลาง อัตรากำลัง 

ภาพผู้บริหารกรมป่าไม้ 
รายงานการเงินของกรมป่าไม้ 

สำนักแผนงานและสารสนเทศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมป่าไม้ 
ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2564 
ราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

/สำนักแผนงาน... 
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สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า เพื่อให้รายงานประจำปี 2564 กรมป่าไม้ มีข้อมูล
พื้นฐานท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือจากสำนักบริหารกลาง สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำข้อมูลดังกล่าวส่งให้ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
ตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด ท้ังนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศจะมีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งถึง
หน่วยงานในลำดับต่อไป 

      มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
2.1 ช่ือเรื่อง/ประเด็นสำคัญท่ีกำหนดให้หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี 2564  
      กรมป่าไม้  

   สืบเนื่องจากวาระที่ 1.2 การจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี 2564 กรมป่าไม้ ตามแบบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/ผลงานสำคัญอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีกำหนดให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแบบรายงาน
ท่ี 1 ตามช่ือเรื่อง/ประเด็นสำคัญท่ีกำหนดให้นั้น 
   สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า เพื่อให้การกำหนดช่ือเรื่อง/ประเด็นสำคัญสำหรับ
การจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดความถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน จึงขอเสนอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบช่ือเรื่อง/ประเด็นสำคัญ จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อเร่ือง/ประเด็นสำคัญ 

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 

การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า การฟื้นฟูป่าในพื้นท่ีสูงชัน 

สำนักจัดการป่าชุมชน การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ การบริหารจัดการงานวิจัย 

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ การจัดท่ีดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

กองการอนุญาต การยกระดับงานบริการด้านการอนุญาต 
(การขอต่ออายุใบอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครด้วยระบบออนไลน์ 
และลงนามใบอนุญาตดิจิทัล) 

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

การยกระดับงานบริการด้านการอนุญาต (การออกใบเบิกทางดิจิทัล) 

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สำนักแผนงานและสารสนเทศ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามท่ีสำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ 

/2.2 ปัญหา... 
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2.2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลให้การจัดทำรายงานประจำปี 2563 กรมป่าไม้ ล่าช้า 
 สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำรายงาน
ประจำปี 2563 กรมป่าไม้ เกิดความล่าช้ากว่าระยะท่ีกำหนด เนื่องจากประสบปัญหาและอุปสรรคในด้านข้อมูล
สำหรับจัดทำรายงานประจำปี ดังนี้ 

1) ปัญหาข้อมูลไม่ครบถ้วนตามแบบรายงาน 
2) ปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง ขาดการตรวจทาน 
3) ปัญหาการส่งข้อมูลท่ีไม่เป็นภาพรวมของหน่วยงาน 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานประจำปี 2564 กรมป่าไม้ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา สำนักแผนงานและ
สารสนเทศ จึงขอเสนอให้ทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้โปรดตรวจทานข้อมูลของหน่วยงานท่านว่า ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามแบบรายงานท่ีกำหนดหรือไม่ ก่อนนำส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศตามห้วงเวลาท่ีกำหนดไว้ คือ ภายใน
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งสำนักแผนงานและสารสนเทศจะมีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งถึง
หน่วยงานในลำดับต่อไป 

ท้ังนี้ หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อประสานงาน
ได้ท่ีคุณพจนีย์ พจนะลาวัณย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 06-5594-2490 
หรือคุณเกศกนก จงสุขสันติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 08-9699-9119 หรือติดต่อผ่าน
ทางกลุ่ม LINE Application “การจัดทำรายงานประจำปี 2564” 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีสำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 
 
 
 
 
 
 

(นายกันตธีร์  ศิริปิ่น) (นางสาวพจนีย์  พจนะลาวัณย์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

ผู้จดบันทึกการประชุม หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

  


