
รหัสเอกสาร มติวันท่ี มติคณะรฐัมนตรท่ีีเก่ียวข้องกับการด าเนนิงานของกรมป่าไม้

9-71-001 ๐๘-ม.ค.-๒๕๕๑ ขออนุญาตเขา้ใชพ้ื้นทีเ่พื่อด้าเนินงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชวีติและพื้นทีต่้นน้้าน้้า

หนาว จังหวัดเพชรบรูณ์

9-71-002 ๑๘-ธ.ค.-๒๕๕๐ แผนและมาตรการปอ้งกันรักษาปา่และฟื้นฟูสภาพปา่ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)

9-71-003 ๒๔-ก.ค.-๒๕๕๐ การแกไ้ขปญัหาทีด่ินในพื้นทีป่า่ไม้

9-71-004 ๒๔-เม.ย.-๒๕๕๐ การชมุนุมเรียกร้องของเครือขา่ยองคก์รชมุชนรักเทอืกเขาบรรทดั

9-71-005 ๓๐-พ.ค.-๒๕๔๙ แนวทางการใหค้วามชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นทีจ่ังหวัดภาคเหนือ ป ี๒๕๔๙

9-71-006 ๓๐-พ.ค.-๒๕๔๙ โครงการน้้าบาดาลบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยป ี๒๕๔๙

9-71-007 ๐๑-พ.ย.-๒๕๔๘ หลักเกณฑก์ารน้าเขา้ไมแ้ละสิง่ประดิษฐ์ทีท่้าด้วยไมต้ามแนวชายแดนจังหวัดตาก

9-71-008 ๒๕-ต.ค.-๒๕๔๘ หลักเกณฑก์ารน้าเขา้ไมแ้ละสิง่ประดิษฐ์ทีท่้าด้วยไมต้ามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบรีุ

9-71-009 ๑๓-ม.ค.-๒๕๔๗ โครงการแปลงสวนยางเปน็ทนุ

9-71-010 ๒๖-พ.ค.-๒๕๔๖ โครงการแปลงสวนยางเปน็ทนุ

9-71-011 ๐๔-ก.ย.-๒๕๔๔ ร่างพระราชกฤษฎกีาก้าหนดเขตปฏรูิปทีด่ินในทอ้งทีจ่ังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพะเยา 

จังหวัดพังงา จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดล้าพูน จังหวัดสุโขทยั จังหวัดอุตรดิตถ์

 จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ้านาจเจริญ รวม ๑๓ ฉบบั

9-71-012 ๑๗-ต.ค.-๒๕๔๓ มติคณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ คร้ังที ่๓/๒๕๔๓ เร่ือง การแกไ้ขปญัหาการจัดการ

พื้นทีป่า่ชายเลน

9-71-013 ๒๒-ส.ค.-๒๕๔๓ มติคณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ เร่ืองการแกไ้ขปญัหาการจัดการพื้นทีป่า่ชายเลน

9-71-014 ๑๕-ส.ค.-๒๕๔๓ การขอตัง้งบประมาณปลูกปา่ทดแทนกรณีหน่วยงานอื่นของรัฐได้รับอนุญาตใหเ้ขา้ท้า

ประโยชน์ในพื้นทีป่า่ไม้

9-71-015 ๐๓-พ.ย.-๒๕๔๑ การจา่ยเงนิชดเชยคา่ดูแลและบ้ารุงรักษาสวนปา่ทีป่ลูกตามเงือ่นไขสัมปทานท้าไมซ้ึง่ถูก

ก้าหนดใหเ้ปน็เขตอนุรักษ์

9-71-016 ๓๐-ม.ิย.-๒๕๔๑ การแกไ้ขปญัหาทีด่ินในพื้นทีป่า่ไม้

9-71-017 ๑๖-ก.ย.-๒๕๔๐ แผนการจัดการทรัพยากรทีด่ินและปา่ไมร้ะดับพื้นทีแ่ละโครงการจัดการทรัพยากรทีด่ินและ

ปา่ไม ้(พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๔)

9-71-018 ๑๓-ส.ค.-๒๕๓๙ การยกเลิกการใหส้ัมปทานท้าไมใ้นเขตปา่ไมช้ายเลน

เรื่อง

มาตรา 9 (7) มติคณะรฐัมนตร ีหรอืมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย หรอืโดยมติคณะรฐัมนตรี

ท้ังนี้ ให้ระบุรายงานชือ่รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจรงิ หรอืข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการพจิารณาไว้ดว้ย



เรื่อง

มาตรา 9 (7) มติคณะรฐัมนตร ีหรอืมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย หรอืโดยมติคณะรฐัมนตรี

ท้ังนี้ ให้ระบุรายงานชือ่รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจรงิ หรอืข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการพจิารณาไว้ดว้ย

9-71-019 ๒๒-ส.ค.-๒๕๓๘ การพจิารณาแกไ้ขปญัหาเกีย่วกับทีด่ินในเขตปา่ไม้

9-71-020 ๑๘-เม.ย.-๒๕๓๘ การปอ้งกันและแกไ้ขปญัหาพระสงฆใ์นพื้นทีป่า่ไม้

9-71-021 ๒๑-ก.พ.-๒๕๓๘ การก้าหนดชัน้คุณภาพลุม่น้้าภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุม่น้้าปา่สัก และการก้าหนดชัน้

คุณภาพลุม่น้้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉยีงเหนือส่วนอื่น ๆ (ลุม่น้้าชายแดน)

9-71-022 ๑๓-ก.ย.-๒๕๓๗ หลักการเกีย่วกับการอนุญาตใหเ้ขา้ท้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาติที่

อยู่ในพื้นทีป่า่อนุรักษเ์พิ่มเติม

9-71-023 ๐๑-ม.ีค.-๒๕๓๗ ขออนุมัติด้าเนินการปฏรูิปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาติในเขตเศรษฐกจิที่

เสือ่มโทรม

9-71-024 ๒๕-ม.ค.-๒๕๓๗ การตัง้โรงงานไมแ้ปรรูป (โรงเลือ่ย) เพื่อผลิตไมแ้ปรรูปหรือชัน้ไมส้ับ จากไมท้ีป่ลูกขึ้น

โดยเฉพาะ คอื ยูคาลิปตัส สะเดาเทยีม สนทะเล สนปฏพิัทธ ์กระถนิณรงค ์กระถนิเทพา 

กระถนิยักษ ์มะพร้าว มะขาม มะไฟบา้น มะปรางบา้น จามจุรี และไมต้าล

9-71-025 ๒๘-ก.ย.-๒๕๓๖ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่๑๐ กันยายน ๒๕๒๘ ในส่วนทีเ่กีย่วกับการผ่อนผันให้

ส่วนราชการทีด่้าเนินการตามโครงการพระราชด้าริและโครงการเพื่อความมัน่คง เขา้ท้า

ประโยชน์ในพื้นทีป่า่ไมท้ีข่ออนุญาตเทา่ทีจ่้าเปน็ไปพลางกอ่น จนกวา่จะได้รับอนุญาตจาก

กรมปา่ไม้

9-71-026 ๐๔-พ.ค.-๒๕๓๖ การพจิารณาแกไ้ขปญัหาเกีย่วกับทีด่ินในเขตปา่ไม้

9-71-027 ๓๐-ม.ีค.-๒๕๓๖ ขออนุมัติด้าเนินการปฏรูิปทีด่ินในพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาติ

9-71-028 ๐๙-ม.ีค.-๒๕๓๖ ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี การก้าหนดมาตราการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทีด่ินและปา่ไมใ้น

พื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาติ

9-71-029 ๐๘-ก.ย.-๒๕๓๕ การปรับปรุงภารกจิและโครงสร้างของกรมปา่ไมแ้ละร่างพระราชกฤษฎกีาแบง่ส่วนราชการ

กรมปา่ไมก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9-71-030 ๑๗-ม.ีค.-๒๕๓๕ ผลการจ้าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและทีด่ินปา่ไม ้ในพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาติเพิ่มเติม

9-71-031 ๑๗-ม.ีค.-๒๕๓๕ ผลการจ้าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและทีด่ินปา่ไม ้ในพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาติเพิ่มเติม

 (ยกเลิกเอกสาร เนือ่งจากซ้้ากับเอกสารเลขที ่9-71-030)

9-71-032 ๑๐-ม.ีค.-๒๕๓๕ ผลการจ้าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและทีด่ินปา่ไม ้ในพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาติ

9-71-033 ๐๓-ม.ีค.-๒๕๓๕ ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี วา่ด้วยการก้าหนดมาตราการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทีด่ินและ

ปา่ไมใ้นพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาติ



เรื่อง

มาตรา 9 (7) มติคณะรฐัมนตร ีหรอืมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย หรอืโดยมติคณะรฐัมนตรี

ท้ังนี้ ให้ระบุรายงานชือ่รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจรงิ หรอืข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการพจิารณาไว้ดว้ย

9-71-034 ๑๙-พ.ย.-๒๕๓๔ การก้าหนดชัน้คุณภาพลุม่น้้าภาคตะวันออก และขอ้เสนอแนะมาตรการการใชท้ีด่ินในเขต

ลุม่น้้าภาคตะวันออก

9-71-035 ๒๓-ก.ค.-๒๕๓๔ การใชป้ระโยชน์ในพื้นทีป่า่ชายเลน

9-71-036 ๒๓-ก.ค.-๒๕๓๔ รายงานการศึกษาสถานการณ์ปจัจุบนัของปา่ไมช้ายเลนและปะการังของประเทศ

9-71-037 ๑๕-พ.ค.-๒๕๓๓ การอนุญาตใหเ้ขา้ท้าประโยชน์ในพื้นทีป่า่ไม้

9-71-038 ๑๒-ธ.ค.-๒๕๓๒ ขอผ่อนผันใชพ้ื้นทีลุ่ม่น้้าชัน้ที ่๑ เอ เพื่อกอ่สร้างทางเพื่อความมัน่คง

9-71-039 ๐๗-พ.ย.-๒๕๓๒ มาตรการการใชท้ีด่ินในเขตลุม่น้้าภาคใต้

9-71-040 ๐๔-ม.ค.-๒๕๓๒ การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไมย้างพารา

9-71-041 ๑๗-ม.ค.-๒๕๓๒ การปดิปา่สัมปทาน

9-71-042 ๑๒-ก.ค.-๒๕๓๑ มาตรการการใชท้ีด่ินในเขตลุม่น้้ามูลและชี

9-71-043 ๑๕-ธ.ค.-๒๕๓๐ การจ้าแนกเขตการใหป้ระโยชน์ทีด่ินในพื้นทีป่า่ชายเลนประเทศไทย

9-71-044 ๐๒-ธ.ค.-๒๕๒๙ นโยบายเกีย่วกับการขอเขา้ท้าประโยชน์ในเขตพื้นทีป่า่ไมเ้พื่อกอ่สร้างทาง

9-71-045 ๐๒-ธ.ค.-๒๕๒๙ การอนนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจักร (โรงเลือ่ยจักร) เพื่อผลิตไมแ้ปรรูปหรือ

ชิ้นไมจ้ากไมย้างพาราและไมจ้ากสวนปา่โดยเฉพาะ

9-71-046 ๒๑-ต.ค.-๒๕๒๙ มาตรการการใชท้ีด่ินในเขตลุม่น้้ายมและน่าน

9-71-047 ๒๑-ต.ค.-๒๕๒๙ มติคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ เร่ืองการก้าหนดชัน้คุณภาพลุม่น้้ายมและน่านและ

ขอ้เสนอแนะมาตรการการใชท้ีด่ินในเขตลุม่น้้า

9-71-048 ๐๕-ม.ิย.-๒๕๒๘ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับการก้าหนดชัน้ของปา่ต้นน้้าล้าธารและการท้าเหมอืงใน

พื้นทีป่า่ปดิ

9-71-049 ๑๐-ก.ย.-๒๕๒๘ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่๑๐ กันยายน ๒๕๒๘

9-71-050 ๒๘-พ.ค.-๒๕๒๘ มาตรการการใชท้ีด่ินในเขตลุม่น้้าปงิและวัง

9-71-051 ๑๒-ก.พ.-๒๕๒๘ รายงานความกา้วหน้าในการด้าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่๙ มกราคม ๒๕๒๒ 

เร่ืองนโยบายเกีย่วกับการท้าไม้

9-71-052 ๐๑-พ.ค.-๒๕๒๘ การจ้าแนกเขตการใหป้ระโยชน์ทีด่ินในพื้นทีป่า่ชายเลนประเทศไทย

9-71-053 ๑๑-ม.ค.-๒๕๒๖ มติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่๙ มกราคม ๒๕๒๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่

 ๑๑มกราคม ๒๕๒๖ นโยบายเกีย่วกับการท้าไม้



เรื่อง

มาตรา 9 (7) มติคณะรฐัมนตร ีหรอืมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย หรอืโดยมติคณะรฐัมนตรี

ท้ังนี้ ให้ระบุรายงานชือ่รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจรงิ หรอืข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการพจิารณาไว้ดว้ย

9-71-054 ๑๒-พ.ค.-๒๕๒๔ การตัง้โรงงานแรรูปไมด้้วยเคร่ืองจักรเพื่อท้าการแปรรูปไมย้างพาราโดยเฉพาะ

9-71-055 ๐๘-ก.ค.-๒๕๒๓ การเขา้ท้าประโยชน์ในพื้นทีป่า่ไม้

9-71-056 ๐๙-ม.ค.-๒๕๒๒ นโยบายเกีย่วกับการท้าไม้

9-71-057 ๒๓-ม.ีค.-๒๕๒๐ การพจิารณาอนุญาตใหต้ัง้โรงงานแปรรูปไมเ้พื่อผลิตแผ่นไมบ้าง

9-71-058 ๑๗-ม.ีค.-๒๕๒๐ ขอความเปน็ธรรมเกีย่วกับการขออนุญาตตัง้โรงงานผลิตแผ่นไมว้เีนียร์

9-71-059 ๒๘-ก.ย.-๒๕๑๕ นโยบายการท้าไมน้อกเขตปา่โครงการและการท้าไมแ้ผ้วถางปา่ในบริเวณอ่างเก็บน้้า

9-71-060 ๒๒-เม.ย.-๒๕๑๒ ขออนุมัติหลักการเพื่อพจิารณาใหเ้อกชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ เปน็การชั่วคราวในเขตปา่ที่

คณะรัฐมนตรีมมีติใหรั้กษาไวเ้ปน็สมบตัิของชาติ

9-71-061 ๒๖-ม.ค.-๒๕๑๑ การขอเขา้ใชป้ระโยชน์ในเขตปา่ทีค่ณะรัฐมนตรีมมีติใหรั้กษาไวเ้ปน็สมบตัิของชาติ

9-71-062 ๒๗-ก.ย.-๒๕๐๓ นโยบายการท้าปา่ไม้

9-71-063 ๑๙-เม.ย.-๒๕๐๓ นโยบายการท้าปา่ไม้

9-71-064 ๑๑-ส.ค.-๒๕๐๒ นโยบายการปอ้งกันการลักลอบตัดฟันไมท้้าลายปา่ และอัตราคา่จ้าหน่ายไมข้องกลาง

9-71-065 ๐๙-ม.ีค.-๒๔๙๖ หา้มมใิหข้า้ราชการและครอบครัวท้าไมแ้ละคา้ไมใ้นทีท่ีต่นปกครอง

9-71-066 ๒๘-ก.พ.-๒๔๘๒ การขอใหค้ณะกรรมการกฤษฎกีาตีความในกฎหมาย

รหัสเอกสาร มติวันท่ี มติคณะรฐัมนตรอีืน่ ๆ

9-72-001 - ซักซอ้มความเขา้ใจในการปฏบิตัิตามมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กีย่วขอ้งกับพระราชบญัญตัิขอ้มูล

ขา่วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตัง้แต่ป ี๒๕๔๑-ปจัจุบนั

9-72-002 - มติคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุม่จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓-

๒๕๕๖ ทีท่บทวนใหม่

9-72-003 - การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับแนวทางปฏบิตัิในการชี้แจงต่อทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรี

9-72-004 ๒๗-พ.ย.-๒๕๕๑ ขอความร่วมมอืในการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่าง

พระราชบญัญตัิ

9-72-005 ๑๖-ก.ย.-๒๕๕๑ การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองแนวทางการด้าเนินการของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองทีส่ภาที่

ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติใหค้้าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ หรือความเหน็ต่อ

คณะรัฐมนตรี

9-72-006 ๐๔-ส.ค.-๒๕๕๑ โครงการรักน้้า รักษป์า่ ร่วมใจ ถวายพระแมข่องแผ่นดิน



เรื่อง

มาตรา 9 (7) มติคณะรฐัมนตร ีหรอืมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย หรอืโดยมติคณะรฐัมนตรี

ท้ังนี้ ให้ระบุรายงานชือ่รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจรงิ หรอืข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการพจิารณาไว้ดว้ย

9-72-007 ๑๕-ม.ค.-๒๕๕๑ ร่าง นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ

อย่างย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕

9-72-008 ๑๖-ม.ค.-๒๕๕๐ แนวทางการปรับปรุงระบบการประชมุคณะรัฐมนตรี

9-72-009 ๐๑-มี.ค.-๒๕๔๘ รายงานผลการด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (การปรับปรุงระบบภาษทีีด่ิน)

9-72-010 ๒๘-ธ.ค.-๒๕๔๗ ขออนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมาย

9-72-011 ๑๙-ต.ค.-๒๕๔๗ การจัดสร้างสวนสาธารณะ (หนึง่ต้าบล หนึง่สวนสาธารณะ)

9-72-012 ๑๑-พ.ค.-๒๕๔๒ ผลการเจรจาแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของเกษตรภาคเหนือ

อพัเดตข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗


