
รายงานการประชุม หารอืแนวทางปฏบิัตเิกี่ยวกับการเบกิจายงบลงทุน (คาที่ดนิและสิ่งกอสราง) 

ที่กรมปาไมดําเนินการเอง 

คร้ังที่ 1/2559 

เมื่อ วันพุธ ที่ 2 มนีาคม 2559 

ณ หองประชุมใหญ อาคารกรติ สามะพุทธ ิ(ตกึญี่ปุน) 

ผูมาประชุม 

1. นายจงคลาย วรพงศธร  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปลูกปา  ประธาน 

2. นายชุตเิดช กมนณชนุตม  ผูอํานวยการสวนปลูกปาภาครัฐ 

3. นายสุจิณ เรอืงถาวรฤทธิ์  ผูอํานวยการสวนเพาะชํากลาไม 

4. นายเสร ีรัตนเย็นใจ    ผูอํานวยการสวนปลูกปาภาคเอกชน 

5. นายเสกสรร กวยะปาณิก    ผูอํานวยการสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน (แทน) 

สํานักจัดการปาชุมชน  

6. นายวชัิย การะเวก   หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

7. นางพัชราพร รัตนศริิ   นักวชิาการเงนิบัญชีชํานาญการ (แทน) 

     สวนการคลงั  สํานักบรหิารกลาง 

8. นางสาวแสงอรุณ ทองสลับ  เจาพนักงานการเงนิและบัญชี (แทน) 

     สวนการพัสดุ สํานักบรหิารกลาง 

9. นายอุธร สุทธมิติร    ผูอํานวยการสวนควบคุมไฟปา (แทน) 

     สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 

10. นายสรนันท จําปาศรี  ผูอํานวยการสวนอํานวยการ (แทน) 

     สํานักโครงการพระราชดําริและกจิการพเิศษ 

11. นายธติ ิวสิารัตน   ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิจัยการปาไม (แทน) 

     สํานักวจัิยและพัฒนาการปาไม  

12. นายสุทธศัิกดิ์ กอนแกว  ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

     สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1 (เชียงใหม) 

13. นายธรีพล วุฒธิรีพล  ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

     สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1 (เชียงใหม) 

14. นายนิกร ศริโรจนานนท   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 2 (เชียงราย) 

15. นายรัตนเกยีรติ... 
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15. นายรัตนเกยีรติ กังวาลจรยิกุล  ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 2 (เชียงราย) 

16. นายบัณฑติ ขตีตะสังคะ   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) 

17. นายสมเกยีรต ิเยอเจริญ   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 4 (ตาก) 

18. นายคมน เครอือยู   ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 4 (ตาก) 

19. นายจําลอง อุทัยวัฒนเดช   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 5 (สระบุร)ี 

20. นายสมชาย ตันเจรญิ   ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 5 (สระบุร)ี 

21. นายภาดา จึงวโิรจน   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 6 (อุดรธาน)ี 

22. นายชิษณุ วงศนนท ิ  ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 7 (ขอนแกน) 

23. นางกฤษณา จตุรสุขสกุล   ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 7 (ขอนแกน) 

24. นายทะนงศักดิ์ นนทภา   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 8 (นครราชสีมา) 

25. นางชอทพิย อานันทรัตนกุล  ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 8 (นครราชสีมา) 

26. นายมานัส ม่ันคง    ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 9 (ชลบุร)ี 

27. นายจําเลือง ดวงนลิ   ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 9 (ชลบุร)ี 

28. นายนรศิ อาจธัญกรณ   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 10 (ราชบุร)ี 

29. นายศรศักดิ์... 
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29. นายศรศักดิ์ วิริยะเอกกูล   ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 10 (ราชบุรี) 

30. นายพงศสัณห ดุสติกุล   ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 12 (นครศรธีรรมราช) 

31. นายเจษฎา เจษฎาภินันท   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 13 (สงขลา) 

32. นายธานนท ธรรมสานุกุล   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1 สาขาแมฮองสอน 

33. นายอนันต ปนนอย   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 สาขาแพร 

34. นายศฤงคาร ไชยเจริญ   ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 สาขาแพร 

35. นายสุธน ตันโสภณธนาศักดิ์  ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 4 สาขานครสวรรค 

36. นายสมควร พรมมา   ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 4 สาขานครสวรรค 

37. นางประภัสสร สุทธ ิ  ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 4 สาขาพษิณุโลก 

38. นายสราวุธ บุญเกื้อ   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 6 สาขานครพนม 

39. นายศกึษาพร สุนทรเกตุ   ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 6 สาขานครพนม 

40. นายทววีัฒน เดชาวาสนฐนนท  ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

41. นายกิตชัิย เจรญิขวัญ   ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

42. นายเทยีนชัย ตรชิีต   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 

43. นายมานัส... 
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43. นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์   ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 

44. นายพธิวิัฒน มาเอี่ยม   ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

45. นางสาวสุชีพ  นกแกว    ผูอํานวยการสวนอํานวยการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

46. นายเกยีรตศัิกดิ์ เพชรสกุลวงศ  ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการปลูกปา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 12 สาขากระบี่ 

ผูไมมาประชุม 

 -  

ผูเขารวมประชุม  

 เจาหนาที่จากหนวยงานสวนกลาง และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่จํานวน 62 คน 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

เริ่มประชุม 09.30 น. 

 นายจงคลาย  วรพงศธร ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปลูกปา ประธานกลาวเปด

ประชุม และดําเนนิการตามระเบยีบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจงที่ประชุมทราบ ถึงการหารือแนวทางการเบิกจายงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดงบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ที่กรมปาไมดําเนินการเอง และการ

ดํ าเนินการ “พลิกฟ นผืนป า  สู การพัฒนาที่ ยั่ งยืน” ตามนโยบายรัฐมนตรีว าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมรวมทัง้แนวทางการทวงคืนผืนปาแบบบูรณาการ ในพื้นที่เปาหมายของ

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่ 

 มตทิี่ประชุม   ทราบ 

 

 

 

ระเบยีบ... 



- ๕ – 

 

 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อทราบ  

 หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ท่ี ทส 1606.24/3018 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 

2559 เรื่อง การใชจายงบลงทุน (คาที่ดนิและสิ่งกอสราง) ที่กรมปาไมดําเนินการเอง 

 ประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหนายชุติเดช กมนณชนุตม ผูอํานวยการสวนปลูกปา

ภาครัฐ สํานักสงเสริมการปลูกปา เปนผูดําเนินการประชุมตอ ซึ่งนายชุติเดช กมนณชนุตมไดช้ีแจงให      

ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 1. หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1606.24/3018 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 

2559 สงสําเนาหนังสอืสํานักแผนงานและสารสนเทศ ดวนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๖๒๓ เรื่อง การใชจาย

งบลงทุน (คาที่ดนิและสิ่งกอสราง) โดยแจงวาสํานักแผนงานและสารสนเทศไดรับหนังสือตอบขอหารือจาก

สํานักงบประมาณ เรื่อง ขอหารือการใชจายเงินงบลงทุน กรณีกรมปาไมดําเนินเอง ตอมาสํานักแผนงาน

และสารสนเทศ พรอมดวยผูแทนสํานักสงเสรมิการปลูกปา สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สํานัก

จัดการปาชุมชน สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ สํานัก

บริหารกลาง และกลุมตรวจสอบภายใน รวมหารือ โดยมีรองอธิบดีกรมปาไม (นายสมชัย มาเสถียร) เปน

ประธานการประชุมในวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม ๒ ช้ัน ๒ อาคาร

เทยีมคมกฤส กรมปาไม โดยไดขอสรุปดังนี้ 

  ๑.๑ ระเบยีบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

   ขอ ๒๑ การใชจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและ หรือ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายในแตละงบรายจายของแตละผลผลิตหรือโครงการภายใต

แผนงาน หรอืแผนงานเชิงบูรณาการเดยีวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

   (๓) งบลงทุน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ที่กําหนดวาเปนรายจาย         

งบรายจายนี้ตามรายการและวงเงินที่ไดรับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณรายจาย ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและ   

การใชจายงบประมาณดวย 

 

 

๑.๒ แนวทาง... 
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  ๑.๒ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

โดย นายศิริพงษ อทัญญตา ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนงบประมาณ ปฏิบัติราชการในตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบ บทที่ ๖ การบริหารงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและ

รัฐวสิาหกจิ ขอ ๖.๓ (๓) ระบุวา “ในกรณทีี่งบประมาณรายจายรายการคาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางนั้นเปน

รายการที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดําเนินการจัดขึ้นเอง ใหใชจายในลักษณะรายจายบุคลากร 

ดําเนนิงาน หรือลงทุน โดยใหถัวจายกันไดระหวางลักษณะคาใชจาย ภายในรายการเดยีวกัน” 

  ๑.๓ งบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ที่กรมปาไมดําเนินการเอง และไดรับ

จัดสรรงบประมาณตามอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) สําหรับงานประเภทปลูกปามีองคประกอบ

ของคาใชจายเปน คาใชสอยและวัสดุ โดยอยูภายใตงบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) จึงสอดคลองตาม

แนวทางการปฏบิัตติามขอ ๑.๒ ทัง้นี้ เมื่อกรมปาไมดําเนินการตารมระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงยอมเบิกจายเงินงบประมาณงบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ใน

ลักษณะคาใชสอย และคาวัสดุ ไดเชนเดยีวกับการเบกิจายงบดําเนนิงาน 

 ซึ่งอธิบดีกรมปาไมไดเห็นชอบตามที่สํานักแผนงานและสารสนเทศเสนอใหหนวยงาน

ดําเนนิการ ดังนี้ 

  ๑) ใหหนวยงานในสังกัดที่ไดรับจัดสรรงบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) รายการ

ที่กรมปาไมดําเนินการเอง ตามอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) ที่สํานักงบประมาณกําหนด 

ดําเนนิการตามแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดบเบิกจายงบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ในลักษณะดําเนินงาน โดยในสวนของคาแรงงานให

ดําเนินการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 

ภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรร ทัง้นี้ ใหดําเนนิการตามระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดตอไป 

  ๒) ใหหนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบกิจกรรมที่มีรายการงบลงทุน (คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง) รายการที่กรมปาไมดําเนินการเอง ตามอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) ควบคุมการ

ปฏบิัตงิานใหเปนไปตามระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

 ๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๓๐๙๖๗ ลงวันท่ี ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการจางเอกชนดําเนินงาน

ของสวนราชการ ซึ่งกรมบัญชีกลางไดแจงวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ไดพิจารณาแลว หาก

ลักษณะงานของกรมปาไมไมวาจะเปนงานในสวนกลาง หรอืในสวนภูมภิาค ก็ตาม หากมคีวามจําเปนตอง 

ทําสัญญา.... 



- ๗ 

 

 

ทําสัญญาจางเหมาบรกิารบุคคลธรรมดาที่มคีวามรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความชํานาญ

งานเฉพาะตัว เพื่อทํางานเฉพาะอยางตามที่กําหนดแผนงานไว โดยเห็นผลงานของผูนั้นมากอนแลว เชน 

เคยปฏิบัติงานเปนลูกจางช่ัวคราวของกรมปาไมมากอน เปนตน ถือวาเปนการจางผูมีความรู ความ

ชํานาญเฉพาะงาน เพื่อใหทํางานเฉพาะอยาง ดังนั้น ในการทําสัญญาจาง กรมปาไมยอมสามารถทํา

สัญญาจางเหมาเปนรายบุคคลได โดยไมถือวาเปนการแบงจางตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๒ วรรคสอง สําหรับวิธีการจัดจาง หากวงเงินใน

การจางตามสัญญาแตละรายครั้งหนึ่งมีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรมปาไมก็ชอบที่จะจัดจางโดย

วธิตีกลงราคาได หรอื กรณสีัญญาจางมีวงเงินเกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็อยูในหลักเกณฑที่กรมปาไม

จะสามารถใชดุลยพนิจิดําเนนิการจางโดยวธิพีเิศษไดตามนัยระเบยีบฯ ขอ ๒๔(๑) 

 ๓ เรื่องอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) ตามที่สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก

งบประมาณไดกําหนดหลักเกณฑและองคประกอบในการกําหนดอัตราราคางานตอหนวย เมื่อมิถุนายน 

2557        งานปลูกปา อัตราราคางานตอหนวยสําหรับงานปลูกปา ที่สํานักงบประมาณจัดสรรใหกับ

สวนราชการ กรณีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพชื หรอืกรณหีนวยงานอื่นที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน ใหใชในอัตราจําแนกตามลักษณะการใชงาน 

ไดแก คาใชจายในการปลูก การบํารุง การเพาะชํา และการทําแนวกันไฟ เปนตน ตามที่สํานัก

งบประมาณไดกําหนดไว มอีงคประกอบของคาใชจายดังนี้ 

1) งานปลูกปา มรีายละเอยีด อัตราราคางานตอหนอย ๓,๙๐๐ บาท   

แบงโดยประมาณดังนี้ 

   - คาแรงงาน ประมาณรอยละ ๗๕ 

   - คากลาไม/เมล็ดพันธุ ประมาณรอยละ ๑๕ 

   - คาใชสอยและวัสดุ ประมาณรอยละ ๑๐ 

  ๒) งานบํารุงปา (อายุ ๒-๖ ป) มีรายละเอียด อัตราราคางานตอหนอย ๑,๐๒๐ บาท 

แบงโดยประมาณดังนี้ 

   - คาแรงงาน ประมาณรอยละ ๘๙ 

   - คากลาไม/เมล็ดพันธุ ประมาณรอยละ ๗ 

   - คาใชสอยและวัสดุ ประมาณรอยละ ๔ 

 

๓) งานบํารุง... 



- ๘ – 

 

 

  ๓) งานบํารุงปา (อายุ ๗-๑๐ ป) มรีายละเอยีด อัตราราคางานตอหนอย ๔๙๐ บาท 

แบงโดยประมาณดังนี้ 

   - คาแรงงาน ประมาณรอยละ ๙๘ 

   - คาใชสอยและวัสดุ ประมาณรอยละ ๒ 

  ๔) งานกอสรางแนวกันไฟ มีรายละเอยีด อัตราราคางานตอหนอย ๕,๑๔๐ บาท 

แบงโดยประมาณดังนี้ 

   - คาแรงงาน ประมาณรอยละ ๙๗ 

   - คาใชสอยและวัสดุ ประมาณรอยละ ๓  

 มติที่ประชุม   ทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพจิารณา 

 หารอืแนวทางปฏบิัตเิกี่ยวกับการเบิกจายจากงบลงทุน (คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) ท่ี

กรมปาไม ดําเนินการเอง 

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาหารือแนวทางการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 หมวดงบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) กรณีกรมปาไมดําเนินการเอง ตามหนังสือกรมปาไม 

ดวนที่สุด ที่ ทส 1606.24/3018 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การใชจายงบลงทุน (คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง) ที่กรมปาไมดําเนินการเอง ซึ่งประกอบไปดวยผูอํานวยการสวนอํานวยการ และ

ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลุกปา ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๑ – ๑๓ และสํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมสาขาทุกสาขา โดยมีหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ผูแทนสวนการคลัง ผูแทนสวนพัสด ุ

สํานักบริหารกลาง และตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมช้ีแจง และใหขอคิดเห็นตอที่ประชุม และ

ผูเขารวมประชุมไดมกีารซักถาม เสนอความคดิเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ดังนี้ 

 ๑) หนวยงาน/โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) รายการที่ 

กรมปาไมดําเนินการเอง สามารถดําเนินการจางเหมาแรงงานบุคลภายนอก ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 

ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๓๐๙๖๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ ไดหรอืไม 

   นายวิชัย การะเวก หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ไดใหความเห็นวา ผูมีอนุมัติสั่งซื้อ    

สั่งจางสามารถใชดุลยพิจในการพิจารณาดําเนนิการตามนัยหนังสอืดังกลาวได 

 

 

๒) การดําเนิน... 



- ๙ – 

 

 

 ๒) การดําเนินงานตามหนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1606.24/3018 ลงวันที่ 24 

กุมภาพันธ 2559  การเบิกจายงบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) กรณีกรมปาไมดําเนินการเอง ตองแยก

การจัดหาวสัดุกับการจัดหาแรงงาน ออกจากกันหรือไม และตองดําเนินการอยางไร... 

   นายวิชัย การะเวก หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ไดใหความเห็นวา ตองแยกการจัดหา

วัสดุกับการจัดหาแรงงานออกจากกัน และปฏิบัติใหเปนไปตามขอสั่งการของอธิบดีกรมปาไมทายหนังสือ

สํานักแผนงานและสารสนเทศ ดวนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๖๒๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ให

เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  

 ๓) ผูเขารวมประชุมไดซักถามในประเด็นที่หนวยงานของกรมปาไมไดรับการจัดสรร

งบประมาณตามราคางานตอหนวย (Unit Cost) โดยเฉพาะงานปลูกและบํารุงปา ซึ่งมีเหตุผลและความ

จําเปนที่จะตองจางเหมาแรงงานทองถิ่นเพื่อปฏบิัตงิานตามอัตราราคางานตอหนวย ดังนี้ 

  ๓.1) เปนงานที่ตองดําเนินการตามชวงระยะเวลาและตามฤดูกาล 

  ๓.2) การปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมยอยมีบางกิจกรรมที่ตองใชความรู ความ

ชํานาญเฉพาะดาน และหลกัวชิาการดานปาไมในการปฏบิัติงาน 

  3.๓) พื้นที่ดําเนินการของหนวยฟนฟูอยูในพื้นที่ทุรกันดาร เปนภูเขาสูง หางไกลจาก

พื้นที่เมอืงมคีวามยากลําบากในการเขาถึง 

  ๓.4) เปนการกระจายรายไดสูทองถิ่น โดยประชาชนที่มีเงินทุนขนาดเล็กสามารถเขามา

รับจางหนวยฟนฟูเพื่อดําเนินการในแตละกิจกรรมยอยได 

  ๓.5) ชุมชนในทองถิ่นมีรายไดจากการรับจางจากผูรับจางตามขอ 4. ในแตละกิจกรรม

ยอย อีกทั้งยังกอใหเกิดการมีสวนรวมในการฟนฟูปาไม ปลูกจิตสํานึก รัก หวงแหน และรวมกัน ในการ

ปองกันรักษาปา เพื่อใหเกดิความยั่งยนืในการใชประโยชนในทองถิ่นนัน้ 

  ๓.6) เพื่อปองกันการเกิดอาชญากรรม และผลกระทบทางดานสังคม เนื่องจากถาเปน

บริษัทใหญรับจางจะมีการจางแรงงานจากนอกพื้นที่และแรงงานตางดาวมาทํางานในพื้นที่ อาจทําใหเกิด

ปญหาในพื้นทีต่ามมาได 

หนวยงานสามารถใชเปนเหตุผลในการพิจารณาในการจางเหมาแรงงานไดหรือไม 

   นายวิ ชัย การะเวก หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ได ใหความเห็นวา ขึ้นอยูกับ

สภาพแวดลอมและผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจางใชดุลยพินิจในการพิจาณาดําเนินการ เพราะพื้นที่แตละทองที่มี

ความแตกตางกัน 

 

มตท่ีิประชุม... 



- ๑๐ – 

 

 

 มตทิี่ประชุม  การเบกิจายงบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ใหหนวยงานในสังกัดที่ไดรับ

จัดสรรงบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) รายการที่กรมปาไมดําเนินการเอง ตามอัตราราคางานตอหนวย 

(Unit Cost) ที่สํานักงบประมาณกําหนด ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (ปม.๑๐๑-

๑๐๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจาย  งบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ในลักษณะ

ดําเนินงาน โดยในสวนของคาแรงงานใหดําเนินการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรร ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่

เกี่ยวของอยางเครงครัด ตามหนังสอืสั่งการกรมปาไมตอไป 

  

เลกิประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

 

 (นางสาวบัวหลัน  ขันทะล)ี 

 นักวชิาการปาไมปฏบิัตกิาร 

   ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

 (นายชุตเิดช  กมนณชนุตม) 

   นักวชิาการปาไมชํานาญการพเิศษ 

   ทําหนาที่ผูอํานวยการสวนปลูกปาภาครัฐ  

 ผูตรวจรายงานการประชุม 


