
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2563 

วันพฤหัสบดีที ่24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

---------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563    
                       เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชั้น 4 และสรุปสาระสำคัญจากการ

ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2563     
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอ้งประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องเพ่ือทราบ  

3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่าย   
             เงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ  
             แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
             โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

โดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

  4.1 การมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน กรมป่าไม้ 

      โดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

  4.2 การกำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ (ส.ป.ก.) เพ่ือให้ถือว่า    
                           ไม้ที่ปลูกข้ึนในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม 

      โดย สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

 
                                             ...................................................................................... 



ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2563 

วันพฤหัสบดีที ่24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

---------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563    
                       เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชัน้ 4 และสรุป

สาระสำคัญจากการประชุมผู้บรหิารกรมป่าไม้ ครั้งที ่3/2563 ในวนัพุธที่ 30 กันยายน 2563 
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และรายงานการประชุม
ผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2563     วนัอังคารที่ 1 ธนัวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ 
หอ้งประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ  
3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผล 
การเบิกจ่ายเงนิกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดใหอ้ำนาจกระทรวง 
การคลังกู้เงินเพ่ือ แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 • ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563



3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

งบรายจ่าย แผน
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง
เบิกจ่าย

ร้อยละ
(%)

เป้าหมายเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 1

ผลต่างจาก
เป้าหมาย (ร้อยละ)

1. ภาพรวม 5,177,357,100 3,436,730,000 689,496,494 13.32% 32.00% -18.68%

2. งบรายจ่ายประจ า 3,461,398,400 1,720,771,300 686,793,725 19.84% 36.00% -16.16%

2.1 งบบุคลากร 2,548,802,700 1,268,127,000 622,857,461 24.44%

2.2 งบด าเนินงาน 878,076,200 442,378,900 63,936,264 7.28%

2.3 งบเงินอุดหนุน 9,579,500 1,508,000 - -

2.4 งบรายจ่ายอื่น 24,940,000 8,757,400 - -

3. งบรายจ่ายลงทุน 1,715,958,700 1,715,958,700 2,702,769 0.16% 20.00% -19.84%

3.1 งบลงทุน 1,479,262,700 1,479,262,700 88,000 0.01%

3.2 งบเงินอุดหนุน 129,392,000 129,392,000 2,450,000 1.89%
3.3 งบรายจ่ายอื่น 107,304,000 107,304,000 164,769 0.15%

หมายเหตุ   1. กรมป่าไม้ได้รับการจัดสรร ครั้งที่ 1 จ านวน 3,437,386,000 บาท คงเหลือที่ยังไมได้รับการจัดสรร งบรายจ่ายประจ า จ านวน 1,739,971,100 บาท
2. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้ส านกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายแทน กิจกรรมด าเนินการตามพระราชบญัญัติเล่ือยโซ่ยนต  พ.ศ.2545 งบด าเนินงาน 656,000 บาท 
3. รายละเอียดตาม เอกสาร 1        

3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

งบรายจ่าย แผน
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง
เบิกจ่าย

ร้อยละ
(%)

แผนไตรมาสที่ 1
ผลต่างจากเป้าหมาย 

(ร้อยละ)

1. ภาพรวม 863,363,000 863,363,000 157,684,979 18.26% 40.73% -22.47%

2. งบรายจ่ายประจ า 468,881,000 468,881,000 116,068,687 24.75% 52.55% -27.80%

2.1 งบด าเนินงาน 468,881,000 468,881,000 116,068,687 24.75% 52.55% -27.80%

3. งบรายจ่ายลงทุน 394,482,000 394,482,000 41,616,292 10.55% 26.69% -16.14%

3.1 งบลงทุน 219,482,000 219,482,000 41,616,292 18.96% 26.69% -7.73%

3.2 งบเงินอุดหนุน 175,000,000 175,000,000 - - - -

3.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ งบเงินอุดหนุน ก าหนดแผนเริ่มเบิกจา่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2564



กิจกรรมโครงการ หน่วยงาน
งบประมาณ (ล้านบาท) จ้างงาน พ.ย.63

วงเงิน
งบประมาณ

เบิกจ่ายสะสม
1 ต.ค.-22 ธ.ค.63

ร้อยละ
(%)

แผน จ้างได้

โครงการพัฒนาป่าไม ้สร้างงาน สร้างรายได้ 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

863.3630 157.6849 18.26 9,448 9,434

1. กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือใน
การควบคุมไฟป่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

สปฟ. 259.1060 72.8330 28.11 5,928 5,920

2. กิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น 

สสป. 229.6770 45.5180 19.82 1,410 1,410

3. กิจกรรมโครงการจ้างส ารวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

สจด. 177.6000 33.2968 18.75 1,800 1,794

4. กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน สจช. 144.0000 แผนด าเนินการ เริ่ม ม.ค.64

5. กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

52.9800 6.0371 11.40 310 310

5.1 กิจกรรมพัฒนาการผลิตภัณฑ ไม้เพ่ือการตลาดออนไลน สวพ. 0.7800 0.0881 11.29 20 20

5.2 กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานงานพระราชด าริ สคร. 52.200 5.9490 11.40 290 290

3.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (จ าแนกระดับกิจกรรมโครงการ)

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (ต่อ)



หน่วยเบิกจ่าย วงเงินงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายสะสม 
GFMIS ณ ธ.ค.63 
(หน่วยงานน าเข้า)

ค้างเบิกจ่าย
 ใน ธ.ค.63

ผลเบิกจา่ย
ไตรมาส 1
(ร้อยละ)

วงเงินคงเหลือ
รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น 863.3630 157.6849           135.9778 53.70 705.6781

ส่วนกลาง 60.1710 8.1268               16.1084 33.53 52.0442
1 สสป. 44.2710 7.8437               11.9515 39.62 36.4273
2 สคร. 15.1200 0.1950               3.5100 5.26 14.9250
3 สวพ. 0.7800 0.0881               0.6469 11.99 0.6919

ส่วนภูมิภาค 803.1920 149.5581           119.8694 55.51 653.6339       
1 สจป.ท่ี 1 (ชม.) 86.2632 19.5095              22.3533 46.60 66.7537         
2 สจป.ท่ี 2 (ชร.) 75.3544 20.2151              11.1877 64.37 55.1393         
3 สจป.ท่ี 3 (ลป.) 72.4280 21.7530              3.0833 87.59 50.6750
4 สจป.ท่ี 4 (ตก.) 58.7004 14.7245              4.6118 76.15 43.9759         
5 สจป.ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 16.1996 0.9310               4.8241 16.18 15.2686         
6 สจป.ท่ี 6 (อด.) 38.7008 6.0754               1.2962 82.42 32.6254         
7 สจป.ท่ี 6 สาขานครพนม 28.8532 4.3760               -0.6786 118.35 24.4772         
8 สจป.ท่ี 8 (นม.) 48.1386 0.3550               13.3702 2.59 47.7836         
9 สจป.ท่ี 9 สาขาปราจีนบรีุ 23.6037 3.4906               4.6248 43.01 20.1131         
10 สจป.ท่ี 5 (สบ.) 18.5029 3.3880               3.4227 49.75 15.1149         
11 สจป.ท่ี 9 (ชบ.) 17.3544 2.6826               2.8044 48.89 14.6718         
12 สจป.ท่ี 10 (รบ.) 17.0316 1.7661               1.6378 51.88 15.2655         
13 สจป.ท่ี 11 (สฎ.) 13.9145 2.4493               1.1596 67.87 11.4652         
14 สจป.ท่ี 12 สาขากระบี่ 12.8940 4.4095               -1.1589 135.65 8.4845
15 สจป.ท่ี 13 (สข.) 10.3392 2.3651               0.0758 96.89 7.9741           
16 สจป.ท่ี 13 สาขานราธิวาส 15.5580 1.4180               3.3093 30.00 14.1400
17 สจป.ท่ี 7 (ขก.) 36.8834 6.6690               -1.4658 128.17 30.2144         
18 สจป.ท่ี 7 สาขาอบุลราชธานี 36.7640 3.9571               3.6415 52.08 32.8069
19 สจป.ท่ี 12 (นศ.) 15.0778 5.3220               -2.0435 162.33 9.7558           
20 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ 70.8147 3.3410               30.6391 9.83 67.4737         
21 สจป.ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 26.0616 5.0311               0.1677 96.77 21.0305         
22 สจป.ท่ี 10 สาขาเพชรบรีุ 17.5600 3.1046               1.4720 67.84 14.4554
23 สจป.ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 46.1940 12.2246              11.5349 51.45 33.9694

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

จ าแนกตามหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง/สจป. ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค.63







ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของกรมป่าไม้

1) ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างสุขของคนไทย
• จุดบริการประชาชนท่ัวประเทศ พร้อมท่ีจอดรถเพื่อรองรับประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ (Rest Area)
• กิจกรรมป่าในเมือง

2) ของขวัญส าหรับปี พ.ศ. 2564
• จัดหาท่ีดินอยู่อาศัย/ท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
• แจกฟรีกล้าไม้มงคล โครงการ “พฤกษาชาติ มหามงคล”



จุดบริการประชาชนทั่วประเทศ 
พร้อมที่จอดรถเพื่อรองรบัประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ (Rest Area)

วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 จัดสถานที่เพื่ออ านวยความสะดวก
และบริการประชาชน บนถนนสายหลัก และถนนสายรอง จ านวน 244 จุด แบ่งเป็น

1. บริการจุดที่พัก พร้อมที่จอดรถ 60 จังหวัด 241 จุด
2. บริการลานกางเต็นท และห้องน้ า 2 จังหวัด 3 จุด

1) ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างสุขของคนไทย

ซึ่งมีบริการดังนี้
• จุดพักรถ
• บริการเคร่ืองดื่ม น้ าดื่ม กาแฟ
• ห้องน้ า-ห้องสุขา
• ลานกางเต็นท 
• แนะน าเส้นทางและสถานท่ีท่องเท่ียว



กิจกรรมป่าในเมือง

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564
จัดกิจกรรมนันทนาการในพื้นที่โครงการป่าในเมือง 
“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ซึ่งมีกิจกรรมอาทิ
• จุดชมนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการพรรณไม้ เป็นต้น
• เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางปั่นจักรยาน จุดถ่ายรูป ชมวิว 

ดูนก เดินป่า ฯลฯ
• ดนตรีในสวน
• จุดออกก าลังกาย และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

จ านวน 9 แห่ง 8 จังหวัด

สถานที่จัดกิจกรรมป่าในเมือง มีดังนี้

1. สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

2. สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่

3. สวนป่าพุแค จังหวัดสระบุรี

4. สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา จังหวัดอุบลราชธานี

5. โครงการพัฒนาป่ายางน้ ากลัดเหนือ-ใต้ จังหวัด
เพชรบุรี

6. ป่าในเมืองเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี

7. ป่าในเมืองป่าปอม จังหวัดกระบี่

8. ป่าในเมืองศูนย วนวัฒนวิจัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา

9. ป่าในเมืองสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร ธานี จังหวัด
สุราษฎร ธานี

1) ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างสุขของคนไทย



จัดหาที่ดินอยู่อาศัย/ท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
• การอนุญาตจัดท่ีดินท ากินให้ประชาชนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ให้ได้เป้าหมายรวม 1 ล้านไร่
• เร่งด าเนินการส ารวจตรวจสอบขอบเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

เพื่อจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

การด าเนินงาน
1)  ตรวจสอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน
2) ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเป้าหมายทั้งหมด 3.9 ล้านไร่ ด าเนินการแล้ว 1.5 ล้านไร่ จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
อีก 3 แสนไร่ คงเหลือพ้ืนที่ที่จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นเป็นรายจังหวัดโดยเร็ว

คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินจึงมีมติท่ีประชุมมอบหมายให้กรมป่าไม้จัดท าบัญชีรายชื่อพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเป้าหมายรายจังหวัดที่เหลือ
จ านวน 2.1 ล้านไร่ แจ้งให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.) 

2) ของขวัญส าหรับปี พ.ศ. 2564



แจกฟรีกล้าไม้มงคล
จ านวน 10 ล้านกล้า 

ก าหนดการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษาชาติมหามงคล 
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
- โดยน ากล้าไม้มาประกอบพิธีที่กรมป่าไม้ และสจป. ในพื้นที่โดยจัดท าพิธีพร้อมกัน
- นิมนต พระสมเด็จฯ เกจิอาจารย ดังมาปลุกเสกกล้าไม้มหามงคล โดยน ากล้าไม้มาประกอบพิธี 

โดยกล้าไม้ที่น ามาประกอบพิธีต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 40 ซม. 

จัดท าโครงการ “พฤกษาชาติมหามงคล”  โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต  แจกกล้าไม้มงคล 10 ล้านกล้า 10 ชนิด 
ประกอบด้วย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ  และทรงบาดาล 

2) ของขวัญส าหรับปี พ.ศ. 2564

• แจกกล้าไม้จ านวน 1 ล้านกล้า ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมป่าไม้ และ ณ ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13

• แจกกล้าไม้จ านวน 9 ล้านกล้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ณ ศาลากลางจังหวัด
ทุกจังหวัด หรือศูนย เพาะช ากล้าไม้ทุกจังหวัด



 
4.2 การกำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ (ส.ป.ก.) เพ่ือให้ถือว่า    
      ไม้ที่ปลูกข้ึนในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม 
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แบบฟอร์มการรายงานการตรวจสอบข่าวปลอม 
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ 

 

ประเด็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง  :  ขอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เร ื ่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ยกเลิกไม้หวงห้ามตามกฎหมาย สามารถตัดไม้สัก ไม้พะยูง ในที่ดิน
โฉนด นส.3 ก. และ สปก. ได้ 

 

ข้อเท็จจริง : เน ื ้อหาข่าวเป็นความจร ิง  นายวราวุธ ศ ิลปอาชา ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้แก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 โดยการปลดล็อกมาตรา 7 ทำให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม  แล้วยังมีประชาชน
บางส่วนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
มีความสนใจในการปลูกไม้หวงห้ามซึ่งถือว่าเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ที่ช่วยสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวและใช้เป็นหลักประกันในอนาคต จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปลูก
ให้กับประชาชนในพื ้นที ่ดังกล่าว แต่ยังมีความกังวลในเรื ่องของการตัดไม้มาใช้
ประโยชน์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จึงได้เร่ง
ผลักดันในการปลดล็อกการตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่  ส.ป.ก. ให้ไม้ที ่ปลูกขึ ้นบนที่ดิน
ดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม การตัดหรือการโค่นไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้ประชาชนได้เกิดความมั ่นใจในการปลูกไม้ดังกล่าว  เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถปลูกไม้มีค่าในที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
และลงนามในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดิน
ที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ  เพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นใน
ที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา และมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
โดยไม้ที่ปลูกขึ้นบนท่ีดินที่ได้รับอนุญาตให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ของสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่เป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
และสร้างรายได้ให้ครัวเรือน นอกจากนี้ ไม้ที่ปลูกสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 
เป็นการปลูกป่าสร้างรายได้และเป็นมรดกให้กับครอบครัวในอนาคต อีกทั้งยังช่วย
แก้ปัญหาการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ และเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความ
ชุ่มชื้นให้กับประเทศอีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้มีข้อแนะนำให้ประชาชนที่
ปลูกต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดิน ส.ป.ก.ร่วมลงทะเบียนไม้มีค่า (E-Tree) ผ่าน
เว็บไซต์ กรมป่าไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการค้าไม้เศรษฐกิจอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประชาชนจะได้รับประโยชน์ในด้านการอำนวยความสะดวก
เรื่องการทำไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ และในอนาคตไม่จำเป็นต้องทำเรื่องขออนุญาต
จากเจ้าหน้าที่อีกต่อไป เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหาร



จัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทางด้านป่าไม้ของประเทศ
ต่อไป 

        

ข้อสรุป (โปรดระบุ)  :    ………………..................……ข่าวจรงิ………………..............…… 

 

กรณียังไม่มีข้อสรุป  :    .........................(ระบรุะยะเวลาทีค่าดว่าจะสามารถแจ้งผลข้อสรุปได้)…........................ 

 

ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี   :  ……………………………………………………………………………………………..........................…… 
     ……………………………………………………………………………………..........................…………… 

 

ประสงค์ให้ทางศูนย์ฯเผยแพร่หรือไม่ 

 (โปรดระบุเหตุผล กรณีไม่ประสงเผยแพร่)   :    .........................................…ต้องการเผยแพร…่….................................................……... 

 
ผู้รายงาน     ช่ือ- นามสกุล นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 
   ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   เบอร์โทรศัพท์ 0639064391 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
papanpong.ko@forest.go.th 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน     :  19/ธันวาคม/2563  
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