
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563    
                       เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ  

3.1 เรื่อง เร่งรัดการอนุญาตโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

โดย สำนักกองการอนุญาต 

3.2 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ 
และสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

 โดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

3.3 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

 โดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

4.1 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่า
วนศาสตร์ประจำปี 2563 

        โดย สำนักบริหารกลาง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

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



ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 
ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
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รายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้  

ครั้งที่ 5/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายอดิศร นุชดำรงค์   อธิบดีกรมป่าไม้    ประธานที่ประชุม 
2. นายจิระศักดิ์ ชูความดี   รองอธิบดีกรมป่าไม้  
3. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล   รองอธิบดีกรมป่าไม้  
4. นายคงศักดิ์  มีแก้ว   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ 
5. นายพิชัย เอกศิริพงษ์   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน 
6. นายยรรยง กางการ   ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  เลขานุการ 
7. นายนรินทร์ ประทวนชัย  ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
8. นางนันทนา  บุณยานันต์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน 
9. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
10. นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
11. นายภูษิต พรหมมาณพ  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
12. นายพฤกษ์ โสโน   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
13. นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ 
14. นายทนงศักดิ์ นนทภา  ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
15. นายนพดล ฮมแสน   ผู้อำนวยการกองการอนุญาต 
16. นายอภิรักษ์ ทหรานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
17. นายวิจารณ์ เสนสกุล   ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ 
18. นายปราโมท  ห่านวิไล  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
19. นางสาวพรพิมล  จ้อยเล็ก  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
20. นายกมล นวลใย   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
21. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 
22. นายชูเกียรติ  พงษ์ศิริวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 
23. นายภูมินพศ์ บุญบันดาร  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) 
24. นายสมชาย เลขาวิวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 
25. นายสราวธุ  อุเทนรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 
26. นายสละ  เขตรเขื่อน   แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) 
27. นายนิทรรศ เวชวินิจ   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) 
28. นายจงรัก  ทรงรัตน์พันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
29. นายพงศ์พยัคฆ์  ศรียา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) 

 
/30. นายไกรสร 
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30. นายไกรสร  วิริยะ   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (สาขานครสวรรค์) 
31. นายทรงศักดิ์  กิตติธากรณ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (สาขาพิษณุโลก) 
32. นายสราวุฒิ  บุญเกื้อ   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (สาขานครพนม) 
33. นายมานัส  มั่นคง   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (สาขาอุบลราชธานี) 
34. นายเสรี  เกาะดี   แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (สาขาปราจีนบุรี) 
35. นายบุญลาภ  สุกใส   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (สาขากระบี่) 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 

1. นายธวัชชัย ลัดกรูด   ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้  
2. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ  ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้  
3. นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ  ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
4. นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร  ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
5. นายสภลท์ บุญเสริมสุข  ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ 
 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายอดิศร  นุชดำรงค์ (อธิบดีกรมป่าไม้): แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้  
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล โดย สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

2. ขอให้กำชับพ้ืนที่ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยวันนี้มีการประชุม ครม. ซึ่งจะมีการแจ้งเรื่องมาตรการฯ เพ่ิมเติม 

3. วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนเพาะชำ ภายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จั งหวัดตาก (เหมืองผาแดง) โดยกรมป่าไม้   
ได้เข้าร่วมรับเสด็จ และมีพระกระแสรับสั่งเรื่องงานอีกหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อ โดยเฉพาะเรื่องจัดที่ดิน   
ที่จังหวัดน่าน และขยายผลโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ในการนี้ ได้ถวายต้นไม้ทรงปลูกวงศ์แคจำนวน 9 ต้น 

4. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 กำหนดจัดโครงการชิงเก็บเชื้อเพลิงที่แม่แจ่ม โดยเปิดยุทธการ
พร้อมกัน 10 จังหวัดภาคเหนือ ขอให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมให้ไม่เกิน 500 คน และเพ่ิมมาตรการการป้องกัน
และเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ขอให้ทำแผนขออนุญาตทางจังหวัดด้วย 
ทั้งกิจกรรมในวันที่ 25 ธันวาคม และวันที่ 28 ธันวาคม สำหรับพ้ืนที่ใดที่มีปัญหาในการจัดกิจกรรม ขอให้
ประสานชี้แจงผู้ว่าฯ ด้วย 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

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

สาระสำคัญจากการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และรายงานการประชุมผู้บริหาร
กรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 
อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

ฝ่ายเลขาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 
2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จำกัด ชั้น 4 และสรุปสาระสำคัญจากการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ 
ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
ตามเอกสารการประชุม 

มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ  

3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวง การคลังกู้เงินเพ่ือ 
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 

3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบ 
GFMIS ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 

นางวราวรรณ  ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ : ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ภาพรวม โดยผลเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมาย 
ตามตารางดังนี้  

 

 

/3.1.2 ผลการเบิกจ่าย 
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3.1.2 ผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้ อำนาจ
กระทรวงการคลัง กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 

นางวราวรรณ  ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ : ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบผลการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ฯ โดยผลเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมาย ตามตารางดังนี้  

ผลเบิกจ่ายภาพรวม 

 

ผลเบิกจ่ายจำแนกระดับกิจกรรมโครงการ จำนวน 5 กิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

 

 

 

/ผลเบิกจ่ายจำแนก 
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ผลเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง/สจป. 

 

ประธานที่ประชุม : ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะหน่วยงานที่เบิกจ่าย
ต่ำกว่าเป้าหมายและสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้เร่งดำเนินการ 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

4.1 การมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน กรมป่าไม้…………… 

4.1.1 ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างสุขของคนไทย 

1) จุดบริการประชาชนทั่วประเทศ พร้อมที่จอดรถเพื่อรองรับประชาชน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ (Rest Area) 

นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ : ได้แจ้ง
ให้ที ่ประชุมทราบว่า กรมป่าไม้จัดเตรียมจุดบริการประชาชนทั ่วประเทศ พร้อมที ่จอดรถเพื ่อรองรับ
ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ (Rest Area) มีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 3 
มกราคม 2564 โดยจัดสถานที่เพ่ืออำนวยความสะดวกและบริการประชาชน บนถนนสายหลัก และถนนสายรอง 
จำนวน 244 จุด แบ่งเป็น  

1. บริการจุดที่พัก พร้อมที่จอดรถ 60 จังหวัด  241 จุด 
2. บริการลานกางเต็นท์และห้องน้ำ   2 จังหวัด      3 จุด 
ซึ่งมีบริการดังนี้ 

- จุดพักรถ  
- บริการเครื่องดื่ม น้ำดื่ม กาแฟ  

/- ห้องน้ำ 
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- ห้องน้ำ-ห้องสุขา 
- ลานกางเต็นท์  
- แนะนำเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ ขอให้สำนักพ้ืนที่ตรวจสอบจุดบริการประชาชนและพิกัดตามบัญชีรายชื่อที่สำนัก
แผนงานและสารสนเทศส่งข้อมูลให้ โดยบัญชีรายชื่อจะมีข้อมูลพิกัดจุดบริการประชาชนและระบุว่าแต่ละจุด
ให้บริการอะไรบ้าง เป็นต้น โดยการบริการประชาชน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ : ได้แจ้งที่ประชุมว่า 
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้มีหน่วยงานในสังกัดคือด่านป่าไม้ทั่วประเทศ จำนวน 20 ด่าน ซึ่งได้สั่งการให้แจ้ง
รายงานจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 19 ด่าน ยกเว้นด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาบางเขน 
ซึ่งจะขอประสานให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเพ่ิมเติมข้อมูลในเอกสารด้วย  

2) กิจกรรมป่าในเมือง 
นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ : ได้แจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบว่า กรมป่าไม้เตรียมจัดกิจกรรมป่าในเมือง จำนวน 9 แห่ง 8 จังหวัด ระหว่างวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมนันทนาการในพ้ืนที่โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ 
เพ่ือความสุขของคนไทย” ซึ่งมีกิจกรรมอาทิ 

• จุดชมนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการพรรณไม้ เป็นต้น 
• เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางปั่นจักรยาน จุดถ่ายรูป ชมวิว ดูนก เดินป่า ฯลฯ 
• ดนตรีในสวน 
• จุดออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 

สถานที่จัดกิจกรรมป่าในเมือง จำนวน 9 แห่ง 8 จังหวัด  มีดังนี ้
1. สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 
2. สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ 
3. สวนป่าพุแค จังหวัดสระบุรี 
4. สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา จังหวัดศรีสะเกษ 
5. โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้ จังหวัดเพชรบุรี 
6. ป่าในเมืองเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี 
7. ป่าในเมืองป่าปอม จังหวัดกระบี่ 
8. ป่าในเมืองศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
9. ป่าในเมืองสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 

/ 4.1.2 ของขวัญสำหรับปี 
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4.1.2 ของขวัญสำหรับปี พ.ศ. 2564 

1) จัดหาที่ดินอยู่อาศัย/ทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า : ได้แจ้งที่ประชุมทราบ
ว่า การอนุญาตจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2561 ให้ได้เป้าหมายรวม 1 ล้านไร่ โดยจะเร่งดำเนินการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่  30 
ตุลาคม 2563 ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้รับทราบผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติเป้าหมายทั้งหมด 3.9 ล้านไร่ ดำเนินการแล้ว 1.5 ล้านไร่ จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
อีก 3 แสนไร่ คงเหลือพ้ืนที่ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเป็นรายจังหวัดโดยเร็ว 

คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินจึงมีมติที่ประชุมมอบหมายให้กรมป่าไม้จัดทำ
บัญชีรายชื่อพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเป้าหมายรายจังหวัดที่ เหลือ จำนวน 2.1 ล้านไร่ แจ้งให้คณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ทราบ เพ่ือพิจารณาดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
(คทช.) 

การดำเนินงาน 
1) ตรวจสอบพื้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดหา

ที่ดินทำกินให้ชุมชน 
2) ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบายที ่ด ิน

จังหวัด (คทช.จังหวัด) 

นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  : ได้แจ้งที่
ประชุมทราบว่า ของขวัญสำหรับปี  พ.ศ. 2564 ที่มอบให้ประชาชนเพ่ิมเติม คือ ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือ
แสดงสิทธิ เพ่ือให้ไม้ที่ปลูกข้ึนในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการปลดล็อกมาตรา 7 
รอบ 2 ทำให้ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถตัดไม้ที่ปลูกได้อย่างถูกกฎหมาย 

2) แจกฟรีกล้าไม้มงคล จำนวน 10 ล้านกล้า  

นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ : ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า กรมป่าไม้จัดทำโครงการ “พฤกษา มหามงคล” เป็นการแจกกล้าไม้มงคล 10 ล้านกล้า 
10 ชนิด ประกอบด้วย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ์ และ
ทรงบาดาล โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563  

- แจกกล้าไม้จำนวน 1 ล้านกล้า ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมป่าไม้ 
และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13  

- แจกกล้าไม้จำนวน 9 ล้านกล้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์เพาะชำกล้าไม้ทุกจังหวัด 

มติ : ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายดังนี้ 

 

/ 1. ให้สำนักพ้ืนที่จัดทำป้าย 
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1. ให ้สำนักพื ้นที ่จ ัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จ ุดบริการประชาชนตามรูปแบบที ่
กระทรวงฯ กำหนด โดยจัดทำป้ายเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ  

2. ให้สำนักพ้ืนที่ตรวจสอบค่าพิกัดจุดบริการประชาชน (Rest Area) ใน Facebook 
“GECC สป.ทส.” ของกระทรวงฯ ว่าถูกต้องตามที่ได้แจ้งไปหรือไม่  

3. จุดบริการประชาชน (Rest Area) จะต้องมีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนเวรให้บริการตลอด 
ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ให้มีกรณีประชาชนไปใช้บริการแล้วมีแต่ป้าย ไม่มีเจ้าหน้าที่ และขอให้จดสถิติผู้มา
ใช้บริการ ถ่ายรูปการดำเนินการและรายงานกรมทราบ รวมถึงให้เน้นการพูดจาให้สุภาพด้วย 

4. ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพิ่มข้อมูลด่านป่าไม้จำนวน 19 จุด ของสำนัก
เศรษฐกิจการป่าไม้ เป็นจุดบริการประชาชนด้วย 

5. การบริการประชาชน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

4.2 การกำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ (ส.ป.ก.)
เพ่ือให้ถือว่าไม้ที่ปลูกข้ึนในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม 

นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ : ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์
ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ เพ่ือให้ไม้ที่ปลูกข้ึนในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ. 2563 ข้อ 2 ให้ที่ดิน
ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประเภทหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามแบบ ส.ป.ก. 4-01  ส.ป.ก. 4-01 ก  
ส.ป.ก. 4-01 ข  ส.ป.ก. 4-01 ค หรือ ส.ป.ก. 4-01 ช เป็นที่ดินซึ่งไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่ถือว่า
เป็นไม้หวงห้าม ความตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวก่อนวันที่ประกาศนี้มีผล
ใช้บังคับด้วย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  

ประธานที่ประชุม : ขอให้สำนักพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ให้ทางจังหวัด หน่วยงานอ่ืน ๆ และ
ประชาชนเข้าใจ ว่ามาตรการนี้มีประโยชน์อย่างไร ใช้บังคับในลักษณะใดบ้าง มีข้อแนะนำอย่างไร และแนะนำ
ให้ประชาชนที่ปลูกลงทะเบียนในระบบ E-Tree และอาจจะจัดทำเป็นเอกสาร onepage สั้น ๆ เพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจง่าย โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาจะยุ่งยากบ้าง 

นายสมศักดิ์  สรรพโกศล  รองอธิบดีกรมป่าไม้ : แจ้งในที่ประชุมว่าสำนักเศรษฐกิจการ
ป่าไม้ทำคู่มือแบบย่อ เป็นแบบ flowchart เพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่าย และเน้นย้ำให้สื่อสารทุกเวที รวมถึง
การตรวจสอบแหล่งที่มาด้วย 

นายภูษิต  พรหมมาณพ  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  : แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า เมื่อปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยกรมป่าไม้และ ส.ป.ก. ได้มีการทำบันทึกร่วมกัน เพ่ือจะตรวจสอบและกันพ้ืนที่ป่าในเขต ส.ป.ก. คืนมาอีก
รอบหนึ่ง เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวง โดยผู้ดำเนินการคือกรมป่าไม้และ ส.ป.ก. ซึ่งในปีนั้น
ได้ไปตรวจสอบร่วมกันทุกจังหวัด พบว่า ยังมีป่าอยู่ในเขต ส.ป.ก. จำนวน 1.2 ล้านไร่ ซึ่ง ส.ป.ก. ยังไม่ได้
ส่งคืนให้กรมป่าไม้ โดยพ้ืนที่ดังกล่าวไม่สามารถทำการเกษตรได้ ซึ่งข้อมูลมีแล้ว มีการจับพิกัดรอบพ้ืนที่ที่มีสภาพ
ป่าหมดแล้ว เพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้ ซึ่งปีนั้นเรื่อง Onemap เข้ามาพอดี จึงขอให้ยุติการส่งมอบพ้ืนที่ 1.2 ล้านไร่ 

/ ให้กรมป่าไม้ 
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ให้กรมป่าไม้เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องสวมไม้ ในเขต ส.ป.ก. ต้องให้ ส.ป.ก เร่งส่งมอบข้อมูล 
ทีบ่ันทึกให้กรมป่าไม้ ซึ่งหากได้ข้อมูลมาจะสามารถตรวจสอบในแผนที่ได้ว่าเป็นไม้ที่อยู่ในพ้ืนที่ 1.2 ล้านไร่
หรือเปล่า ซึ่งหากเป็นไม้ที่อยู่ในพื้นที่นี้แสดงว่าไม่ได้เป็นไม้ที่ปลูกขึ้นมาเอง ซึ่งจะช่วยเรื่องการตรวจสอบได้มาก 
เพราะข้อมูลดังกล่าวทำเสร็จทุกจังหวัดแล้ว แต่ทาง ส.ป.ก. ยังไม่ได้ส่งมอบให้กรมป่าไม้ เพราะติดเรื่อง 
Onemap 

นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ : ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
เรื่องการตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ (Traceability of Timber in Thailand ) สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ โดยกระบวนการ 
FLEGT VPA ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ซึ่งมีทีมปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังพัฒนาระบบในการ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ โดยใช้งบประมาณของสหภาพยุโรป ซึ่งมีความก้าวหน้า อยู่ ระหว่างการเก็บ
ข้อมูลในหลายจังหวัด ซึ่งจะส่งรายงานผลการตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ และเราสามารถนำมาใช้เป็น
ส่วนประกอบหนึ่ งในการตรวจสอบไม้ต่าง ๆ รวมทั้งไม้ในพ้ืนที่  ส .ป.ก. ด้วย โดยจะแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจะมีโครงการ Mobile Application ซึ่งจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือเป็น
องค์ประกอบในการตรวจสอบรับรองไม้ได้ด้วย 

นายชีวะภาพ  ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า : ได้เพ่ิมเติม
เรื่องการตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบเบื้องต้น ให้ตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีการตัดฟันไม้ ประกาศพระราชกฤษฎีกา
เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. เมื่อไหร่ ซึ่งจะสามารถใช้ app ค้นหาได ้

2. ต้องมีเอกสารประกอบ เช่น ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งจะระบุวันที่ออกให้ และดูตอไม้
ประกอบกับวงปีของไม้ โดยต้องมีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน  

3. ดูภาพถ่ายทางอากาศ 5 ชั้นปี เทียบเคียงกันได้ 
4. พิจารณาจากชนิดพันธุ์ไม้ ที่ผ่านมาไม้ที่พบว่ามีการสวมตอกันมาก คือ ไม้สัก ไม้พะยูง 

ประดู่ ยางนา ไม้แดง 

นอกจากนี้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าอยู่ระหว่างการพัฒนาในการนำ 
Mobile Application มาใช้ ในเรื่องของการสแกนหน้าตัดของไม้ โดยภาพถ่ายต้นทางและปลายทางจะต้อง
เชื่อมโยงกัน ซึ่งยังพัฒนาอยู่ ปัจจุบันยังทำไม่ได้  

หลังจากปลดล็อกตามมาตรา 7 แล้ว ไม้ที่ถูกตัดมาจากเอกสารสิทธิ์ ทางผู้ประกอบการ
จะเตรียมเอกสารมาค่อนข้างพร้อม บางที่จะไปถ่ายรูปและในรูปจะปรากฎพิกัด มีการเปรียบเทียบ มีการรันนัมเบอร์ 
ทำบัญชีมาค่อนข้างดี ก็หวังว่าการประชาสัมพันธ์ที่จะให้ต้นไม้ที่อยู่ในเขต ส.ป.ก. น่าจะทำได้ใกล้เคียงกับ
ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เหมือนที่ผ่านมา 

นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ : ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
ปัญหาหนึ่งที่จะต้องเจอ คือ ส.ป.ก. ไปออกปฏิรูปที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดินตัวเอง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.4 ล้านไร่ 
เป็นคนละเรื่องกับพ้ืนที่ป่า  ซึ่งถ้าจะมีการทำไม้ออก ปกติที่ตรงนี้จะต้องไปเพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 อยู่แล้ว แต่หากทำไม้
ออกจากตรงนี้และพิสูจน์ได้ว่าพ้ืนที่ตรงนี้ไม่ใช้เขต ส.ป.ก. จะกลายเป็นไม้ป่า ไม่ใช่ไม้ในที่ ส.ป.ก. ซึ่งพ้ืนที่ 1.4 ล้านไร่นี้ 
เป็นประเด็นทีต่้องดูให้ดีเพราะไม่ใช่พ้ืนที่ของ ส.ป.ก. แน่นอน ซึ่งจะเป็นปัญหาที่ตามมาอีก ในเรื่องการตีความข้อกฎหมาย 

มติ : ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายดังนี้ 

/ 1. ให้สำนักพ้ืนที่ 
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1. ให้สำนักพ้ืนที่แนะนำให้ประชาชนที่ปลูกต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ลงทะเบียนในระบบ 
E-Tree  

2. ขอให้สำนักพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทางจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการ ตลอดจนให้ข้อแนะนำ และตรวจสอบแหล่งที่มาให้ถูกต้อง 

3. ขอให้สำนักพ้ืนที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดี หากมีประเด็นสงสัย 
ขอให้ส่งเรื่องหารือให้กรมพิจารณา เพื่อจะได้ซักซ้อมความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน และให้ ผอ.สจป. ถ่ายทอด
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจด้วย  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 การติดตามเรื่อง คทช. 

นายนพดล  ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต : ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เรื่องการ
ติดตามเรื่อง คทช. ท่านที่ปรึกษาปลัดกระทรวงฯ ได้ให้กองการอนุญาตรวบรวมรายงานไปแล้วว่า กรมมีปัญหา
ติดขัดอะไรบ้าง ทั้งนี้ กองการอนุญาตได้ลงรายละเอียดในไลน์ผู้บริหารแล้วว่า 55 พ้ืนที่ ที่เอกสารยังไม่
ครบถ้วน พ้ืนที่จำนวน 2 แสนไร่เศษ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ สจป. มีประเด็นที่เอกสารยังไม่
ครบถ้วน ขอให้เร่งรัดดำเนินการ เนื่องจากท่านให้เวลา 60 วัน ในการแจ้งอนุญาต ซึ่งหากติดขัดในแต่ละ สจป. 
กรมป่าไม้จะต้องรับผิดชอบ แต่หากติดขัดที่จังหวัด ท่านปลัดกระทรวงฯ จะติดตามทาง ทสจ. เอง โดยจะแจ้ง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยจะแจ้งท่านทราบว่า ได้แจ้ง
หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากภายใน 60 วัน มีเอกสารครบถ้วน จะนำเสนอเข้าสู่
วาระการประชุมของคณะอนุฯ กลั่นกรอง เดือนละ 2 รอบ ตามที่ประธานได้สั่งการไว้ 

ประธานที่ประชุม : ขอให้สำนักพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลที่กองการอนุญาตแจ้ง หากขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติมก็ขอให้เร่งดำเนินการส่งมา เพ่ือจะได้เร่งอนุญาต คทช. ที่เหลือ ส่วนหนึ่งคือเร่งประกาศพ้ืนที่
เป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยส่วนที่ประกาศไปแล้ว ยังอนุญาตไม่ถึงครึ่ง บางส่วนข้อมูลเพ่ิมเติมไม่ครบ 
ขอให้สำนักพ้ืนที่ประสานทางจังหวัดให้รีบส่งข้อมูลเพ่ิมเติม  ส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพ้ืนที่ก็ให้เร่ง
ดำเนินการ ส่วนไหนที่เก่ียวข้องกับทางจังหวัดก็ให้ประสานจังหวัด โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นไป
ตามระเบียบใหม่ 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

5.2 เรื่องมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

ประธานที่ประชุม เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะจังหวัดที่ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่เสี่ยง 
ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจคัดกรองให้ดี หากเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยง ขอให้ทำเรื่องกักตัว โดยให้ผอ.สำนัก
มอบหมายงานให้ทำงานที่บ้าน (Work from home) ให้ถือปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และให้ระวัง
เรื่อง Fake news ต่าง ๆ 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

/ 5.3 เรื่องประกาศ 
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5.3 เรื่องประกาศรับสมัครตำแหน่งต่าง ๆ 

ประธานที่ประชุม : แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีประกาศรับสมัครตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่า
ไม้ หากท่านไหนสนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ รวมทั้งได้ลงนามในประกาศรับสมัครตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
และเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสแล้ว ซึ่งหนังสือจะมีการแจ้งเวียนต่อไป 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

5.4 เรื่องของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว 

นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ : ขอหารือเรื่อง
การดำเนินการกับของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว สืบเนื่องจากได้ลงพ้ืนที่ สจป. 2 - 3 แห่ง เพ่ือจะไปดูพ้ืนที่ก่อสร้าง
โรงเก็บไม้ของกลาง และเพ่ือเตรียมขออนุมัติงบประมาณในปี 2565 พบว่า บางแห่งมีรถของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว 
โดยเมื่อคดีสิ้นสุดจะมีกระบวนการ เช่น นำไปบริจาคเป็นสาธารณะประโยชน์ หรือใช้ในราชการของกรมป่าไม้ 
หรือหากชำรุดก็นำไปจำหน่าย ในการนี้ จึงขอหารือที่ประชุมเรื่องพิจารณามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก
พ้ืนทีเ่ป็นผู้ดำเนินการ  

นายชีวะภาพ  ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  : ได้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเภทของยานพาหนะท่ีไปสำรวจมา จะมี 5 ประเภท คือ 1. รถปิ๊กอัพ ทั้งขับเคลื่อน 4 ล้อ
และแบบธรรมดา 2. รถบรรทุก 6 ล้อหรือ 4 ล้อ  3. รถสิบล้อ 4. รถเทรลเลอร์ 5. กลุ่มเครื่องจักรหนัก เช่น 
รถแบคโฮ รถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยขอเสนอให้สำนักพ้ืนที่สำรวจและรวบรวมส่งให้สำนักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่าเป็นเจ้าภาพรวบรวมข้อมูลของกลางที่คดีสิ้นสุด เพ่ือจัดทำเป็นบัญชีและรายงานกรมพิจารณาต่อไป 

มติ : ที่ประชุมเห็นชอบตามที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเสนอ และมอบหมาย
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ทำแบบสำรวจแจ้งเวียนสำนักพ้ืนที่และรวบรวมทำบัญชีของกลางที่คดี
สิ้นสุดแล้ว แยกประเภทด้วย เช่น รถมีกี่คัน อยู่ที่ไหน ทั้งที่ใช้งานได้และชำรุด และหากหน่วยงานใดประสงค์จะ
ขอใช้ประโยชน์ ทั้งรถ ไม้ หรือของกลางอ่ืน ๆ ก็ขอให้ทำเรื่องเสนอกรมพิจารณา พร้อมมีแผนแนบ ว่าจะ
นำไปใช้ทำอะไรให้ชัดเจนด้วย 

5.5 เรื่องโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 

ประธานที่ประชุม : ขอให้ทุกสำนักเร่งรัดตอบเรื่องพ้ืนที่โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 
พ้ืนที่ที่ทางส่วนกลางส่งให้สำนักพ้ืนที่ตรวจสอบ และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เวลาไปทำที่ไหนก็นำมาเป็น
เป้าหมายของโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าได้ เพราะมีการปลูกต้นไม้ด้วย 

มติ : ที่ประชุมรบัทราบ 

5.6 เรื่องการขออนุมัติตามมาตรา 19 

ประธานที่ประชุม : ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดเสนอขออนุมัติตามมาตรา 19 
หากล่าช้าจะทำให้เบิกจ่ายไม่ทัน 

นายนภดล  ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต : ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า กรณีการ 
ประชุมตามมาตรา 17 และมาตรา 19 จะมี timeline ในการประชุมประมาณกลางเดือนของทุกเดือน ขอให้
สำนักพ้ืนที่ส่งถึงกองการอนุญาตภายในวันที่ 10 จะได้เตรียมเอกสารทัน การประชุมใช้เวลาไม่นาน ประมาณ 
2 ชั่วโมง เมื่อประชุมเสร็จจะประมวลเรื่องเสนอท่านอธิบดีเพื่อโปรดพิจารณา 

/ กรณีการทำ 
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กรณีการทำมาตรา 19 เกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณท่ีจะทำ
แนวกันไฟในการกำจัดวัชพืชสามารถที่จะเคลียร์ออกได้ 100 % แต่บริเวณพ้ืนที่ซึ่งอยู่ข้างเคียง ระยะรัศมี
ประมาณข้างละครึ่งกิโลเมตร ขอให้เขียนแผนให้ชัดเจนว่าจะใช้กี่เปอร์เซ็นของวัชพืช เราไม่ควรที่จะเคลี ยร์
ทั้งหมด 100% ขอให้สำนักพ้ืนที่เขียนโครงการให้ชัดว่าแนวกันไฟกี่กิโลเมตร จะเก็บเท่าไหร่และข้างเคียงเท่าไหร่  

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 
(นางสาวปัทวี  วงวันดี)                   (นางยุวดี  ดีงามเลิศ) 

             เจ้าพนักงานธุรการ                                  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  
          ผู้จดรายงานการประชุม            สำนักบริหารกลาง 
                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ให้หน่วยงานส่วนกลางเร่งด าเนินการส่งเงินจัดสรรที่ตอ้งด าเนินการหรือเบิกจ่ายโดยส านักงานในสว่นภูมภิาค ภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัตเิงินจัดสรร

ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว
ในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุดหรือไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยให้พิจารณาจัดการฝึกอบรม   
ประชุม สัมมนา ณ สถานที่ราชการเป็นล าดับแรก และพิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยว
ภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรองเป็นล าดับถดัไป ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีการจัดประชุม สัมมนา พิจารณาจัดประชุม
ผ่านระบบ VDO Conference ตามความเหมาะสม

รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการจัดซื้อจัดจ้าง) ให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส าหรับรายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)
ให้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 

2
.3

4

วาระที่ 3.2 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ และสรุปสาระส าคัญ
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการการคลังดา้นการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้
แผน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ภาพรวม ร้อยละ 32 ร้อยละ 54 ร้อยละ 77 ร้อยละ 100
รายจ่ายประจ า ร้อยละ 36 ร้อยละ 57 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20 ร้อยละ 45 ร้อยละ 65 ร้อยละ 100

1
หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ 1606.24/2182 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ (เอกสาร 1)

1) มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้



2

รายการงบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน เมื่อ่ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
ให้เร่งสร้าง PO ในระบบ GFMIS ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันที่ลงนามสญัญา เพ่ือแสดงการก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

รายการงบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะลงทุนที่คาดว่าไมส่ามารถด าเนินการไดห้รือไมส่ามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 ให้หน่วยปฏิบัตแิจ้งหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ และ
ส านักแผนงานและสารสนเทศโดยเร็ว 

ให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการส่งใบส าคัญเบิกโดยไม่ชักช้า ให้เป็นปัจจุบัน และไม่ควรน าส่งใบส าคัญเบิกย้อนหลงั 
ให้ส านักบริหารกลางก าหนดมาตรการเร่งรัดการสง่ใบส าคัญ

เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้เป็นปัจจุบัน หากค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอให้สามารถถวัจ่าย
จากงบด าเนินงานของกิจกรรมในความรับผิดชอบ (ยกเว้นแผนงานบูรณาการและโครงการเงินกู้ ฯ) น าไปใช้จ่ายเป็น

ค่า สาธารณูปโภคได้ เพ่ือไม่ให้มีค่าสาธารณูปโภคค้างช าระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

การแจ้งงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงานทีบ่รรลวุัตถปุระสงค์ หรือหมดความจ าเป็นแล้วและไม่กระทบตอ่เป้าหมาย 
ผลผลิต ให้เร่งด าเนินการแจ้งหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือพิจารณา และให้หน่วยงานส่วนกลางแจ้ง
ส านักแผนงานและสารสนเทศภายในวันที่ 10 เมษายน 2564

6
7
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8

ให้ทุกหน่วยงานก าหนดระยะเวลาการสง่มอบงานงวดสดุทา้ยเพ่ือให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2564 ดังนี้
5.1 รายการครุภัณฑ์ ส่งมอบงานงวดสุดทา้ยโดยเร็วที่สดุ รายการสิ่งก่อสร้าง (งานจ้างเหมา) ควรก าหนดงวดงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับงานที่ปฏบิัต ิเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.2 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานด าเนินการเอง ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ภายในเดือนสิงหาคม 2564 และควรก าหนด   
งวดงาน ให้มีความถี่เพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับงานทีป่ฏบิัต ิเพื่อให้มีผลการเบกิจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS
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วาระที่ 3.2 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ และสรุปสาระส าคัญ
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ต่อ)
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วาระที่ 3.2 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ และสรุปสาระส าคัญ
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ต่อ)

2

3

1 แก้ไขร่างมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ และแจ้งเวียนหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
มติที่ประชุม มอบส านักแผนงานและสารสนเทศด าเนินการแก้ไขร่างมาตรการฯ ดังกล่าวข้างต้น
ความคืบหน้าการด าเนินงาน : ส านักแผนงานและสารสนเทศได้ด าเนินการแก้ไขร่างมาตรการฯ ดังกล่าวข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือ 
กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ 1606.24/2182 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้แล้ว

ตรวจสอบวงเงินงบประมาณท่ีจัดสรรลงพ้ืนที่ 
มติที่ประชุม มอบส านักแผนงานและสารสนเทศด าเนินการตรวจสอบวงเงินงบประมาณ 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน : ส านักแผนงานและสารสนเทศด าเนินการตรวจสอบวงเงินงบประมาณของหน่วยงานส่วนภูมิภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 โดยแจ้งให้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขาตรวจสอบผ่านทาง Application Line

ใหเ้สนอร่างค าสั่งคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 4 ภาค และงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม มอบส านักแผนงานและสารสนเทศด าเนินการร่างค าสั่งคณะท างานเร่งรัดติดตามฯ ดังกล่าวข้างต้น
ความคืบหน้าการด าเนินงาน : ส านักแผนงานและสารสนเทศได้ด าเนินการยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณโครงการเงินกู้ ระดับภาค เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เสนอประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ พิจารณา

2) สรุปสาระส าคัญการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
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4
ค าสั่งเจ้าหน้าที่ประจ าแปลง/โครงการ ที่มีการออกค าสั่งล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้า 

4.1 ขณะนี้ยังมี 3 หน่วยงานที่ยังไม่เสนอมา ประกอบด้วย 1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 9 (ชลบุรี) 2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  
3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ให้แจ้งส านักส่งเสริมการปลูกป่าภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

4.2 พิจารณาการมอบอ านาจในการออกค าสั่งเจ้าหน้าที่ประจ าแปลง/โครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่เห็นควรมีการประชุมหารือ เพ่ือหาแนวทางต่อไป 
โดยให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่า ส านักบริหารกลาง ส านักแผนงานและสารสนเทศ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ และกลุ่มนิติการ 
หารือร่วมกันและให้น าเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป   

มติที่ประชุม 1. มอบส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี), ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
สาขานราธิวาส แจ้งข้อมูลให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

2. มอบส านักส่งเสริมการปลูกป่า ส านักบริหารกลาง ส านักแผนงานและสารสนเทศ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
และกลุ่มนิติการ ด าเนินการจัดประชุมหารือร่วมกัน
ความคืบหน้าการด าเนินงาน : 1. ส านักส่งเสริมการปลูกป่าด าเนินการออกค าสั่งเจ้าหน้าที่ประจ าแปลง/โครงการ แล้ว จ านวน 16 ส านัก 

2. อยู่ระหว่างด าเนินการออกค าสั่ง จ านวน 4 ส านัก ได้แก่ 1) สจป.ที่ 6 อุดรธานี 2) สจป.ที่ 12 นครศรีธรรมราช 
3) สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4) สจป.ที่ 6 สาขานครพนม   

3. หน่วยงานยังไมได้จัดส่งข้อมูล จ านวน 3 ส านัก ได้แก่ 1) สจป.ที่ 9 ชลบุรี 2) สจป.ที่ 13 สงขลา 
3) สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ แนวทาง ที่เก่ียวข้อง เห็นควรให้
มีการจัดท าคู่มือ/ แนวทาง/ เพ่ิมช่องทาง ในการรับรู้รับทราบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  
มติที่ประชุม มอบส านักบริหารกลางด าเนินการจัดท าคู่มือ/ แนวทาง/ เพ่ิมช่องทาง ในการรับรู้รับทราบ
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วาระที่ 3.2 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ และสรุปสาระส าคัญ
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หน่วย:บาท
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เป้าหมายภาพรวม ภาพรวม รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน
ร้อยละ (ไตรมาสที่ 2) 54 57 45

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 5,176,326,100 3,460,206,000 1,716,120,100

ผลการเบิกจ่าย (บาท) 1,061,403,084 984,612,374 76,790,710

ร้อยละผลเบิกจ่าย 20.50 28.46 4.47

ต่ ากว่าเป้าหมาย - 33.50 - 28.54 - 40.53

วาระที่ 3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

2,548,802,700            831,345,858               876,879,300       153,063,516       1,716,120,100   76,790,710          9,579,500          203,000            24,940,000   -      5,176,321,600       1,061,403,084      

แผนงานบคุลากรภาครฐั 2,548,802,700 831,345,858 81,690,900 18,246,449 2,630,493,600 849,592,307
 รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 2,548,802,700 831,345,858 81,690,900 18,246,449 2,630,493,600 849,592,307

 แผนงานพืน้ฐานดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่ส ิง่แวดลอ้ม 517,106,600 101,054,264 602,802,400 23,982,511 6,979,500 1,126,888,500 125,036,774
 พื้นทีป่่าไมไ้ดรั้บการบรหิารจัดการ 517,106,600 101,054,264 602,802,400 23,982,511 6,979,500 1,126,888,500 125,036,774

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื อนรุกัษ ์ฟ้ืนฟ ูและป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 275,191,800 33,762,804 697,024,800 26,205,813 24,940,000 997,156,600 59,968,617
 โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 150,808,400 28,617,788 629,549,800 26,205,813 23,140,000 803,498,200 54,823,602
โครงการบรหิารจัดการทีด่นิป่าไมอ้ย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 124,383,400 5,145,015 67,475,000 1,800,000 193,658,400 5,145,015

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 1,840,000 21,650,800 449,200 23,490,800 449,200
 โครงการจัดการทรัพยากรป่าไมเ้พื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผลโครงการหลวง 1,840,000 21,650,800 449,200 23,490,800 449,200

แผนงานบรูณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 55,030,000 702,000 55,030,000 702,000
โครงการปลกูป่าเพื่อฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ 55,030,000 702,000 55,030,000 702,000

แผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ทีร่ะดบัภาค 1,050,000 339,612,100 25,451,186 2,600,000 203,000 343,262,100 25,654,186

โครงการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 160,000 241,700,000 20,780,450 750,000 242,610,000 20,780,450
โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 13,334,200 1,386,166 1,050,000 203,000 14,384,200 1,589,166

โครงการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม 150,000 8,067,500 154,000 350,000 8,567,500 154,000

โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟแูละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 20,877,000 2,758,000 450,000 21,327,000 2,758,000

โครงการบรหิารจัดทรัพยากรป่าไม ้และสิง่แวดลอ้มอย่างยั่งยนื 740,000 55,633,400 372,570 56,373,400 372,570
หมายเหตุ

1. กรมป่าไมไ้ด้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS จ านวนทั้งส้ิน 3,437,386,000 บาท จ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า จ  านวน 1,721,427,300 รายจ่ายลงทุน จ านวน 1,715,958,700 บาท

2. กรมป่าไมโ้อนเงินงบประมาณใหส้ านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเบิกจ่ายแทน กิจกรรมด าเนินการตามพระราชบญัญติัเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 งบด าเนินงาน 300,500 บาท -                             

3. กรมป่าไมโ้อนเงินงบประมาณใหส้ านกังานปลดับญัชีกองทพับก (ศูนยก์ารทหารมา้ค่ายอดิศร อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี) กิจกรรมดูแลรักษาและจดัเก็บไมข้องกลางป่าสาละวิน งบด าเนินงาน 735,000 บาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน (แผนตามระบบ GFMIS ผลไม่รวม PO)

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวมงบประมาณงบรายจ่าย

รวม 
32.62 17.46 4.47 2.12 20.50

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



วาระที่ 3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (ต่อ)

เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวม ร้อยละ 54

ผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : เบิกจ่ายภาพรวม
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วาระที่ 3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (ต่อ)

เป้าหมายการเบิกจ่าย 
งบรายจ่ายประจ า ร้อยละ 57

ผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : งบรายจ่ายประจ า
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วาระที่ 3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (ต่อ)

เป้าหมายการเบิกจ่าย 
งบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 45

ผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : งบรายจ่ายลงทุน

8



วาระที่ 3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (ต่อ)

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

9



วาระที่ 3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (ต่อ)
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ผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามหน่วยเบิกจ่าย



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

4.1 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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