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ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
---------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564    
                       เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่าย

งบประมาณโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

โดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  

4.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/2564 วันพฤหัสบดีที ่๖ 
พฤษภาคม 2564 

โดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

4.2 เรื่อง สรุปข้อมูลหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของกรมป่าไม้ 

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

4.3 เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ของสำนัก/กอง/กลุ่ม ปี 2564 

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

5.1 เรื่อง ปัญหาที่ดินทำกิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

        โดย สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
                                    ...................................................................................... 
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ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
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ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564 

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายอดิศร นุชดำรงค์   อธิบดีกรมป่าไม้      ประธานที่ประชุม 
2. นายจิระศักดิ์ ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้  
3. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล   รองอธิบดีกรมป่าไม้  
4. นายธวัชชัย ลัดกรูด   ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
5. นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ  ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
6. นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร  ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
7. นางสาววิภาพร  คันธรส  ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้ 
8. นายยรรยง กางการ   ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง   เลขานุการ 
9. นายนรินทร์ ประทวนชัย  ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
10. นางนันทนา  บุณยานันต์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน 
11. นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
12. นายคงศักดิ์  มีแก้ว   แทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
13. นายพฤกษ์ โสโน   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
14. นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ 
15. นายทนงศักดิ์ นนทภา  ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
16. นายสภลท์ บุญเสริมสุข  ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ 
17. นายธิติกร  กิตตินันท์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ 
18. นายนพดล ฮมแสน   ผู้อำนวยการกองการอนุญาต 
19. นายอภิรักษ์ ทหรานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
20. นางจิณณพัต  แก้วเขื่อนขันธ์  แทน ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ 
21. นายปราโมท  ห่านวิไล  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
22. นางสาวสุดา  โตรส   แทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เที่ยงธรรม  หัวหน้าฝ่ายตรวจราชการ 
2. นางสาววันทนี  ลาภะสิทธินุกุล  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักบริหารกลาง 
1. นางยุวดี ดีงามเลิศ   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  
2. นางสาวชญานุตม์ คงสมทอง  ผู้อำนวยการส่วนการคลัง   
3. นางสาวสมฤดี แซ่ลิ่ม   ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่  
4. นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข   ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย  
5. นายปราโมทย์ อรกิจ   ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม   
6. นางสาวจิรภา จิตคงสง   ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
 

      /7. นางสาวสชุาดา… 
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7. นางสาวสุชาดา เกษรเกิด  ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ   
8. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์   ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน  
ผู้อำนวยการส่วนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
1. นางวาสนา  ก่อพล   แทน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  
2. นางสาวอรวรรณ ปัญญาพรวิทยา ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 
3. นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ   ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
4. นายณัฐวุฒิ บุตรด ี   ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักจัดการป่าชุมชน 
1. นายปรีชา  กิ่งพรหมเจริญ  แทน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายกิตติพร ดุลนกิจ   ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน 
3. นางสาวถนัดสม นุกูล   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
4. นายเสกสรร กวยะปาณิก  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
1. นายอุธร สุทธิมิตร   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า 
2. นายภูษิต  หิรัญพฤกษ์   ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
1. นางสุนิตา หงนิพนธ์   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นางวิสุตรา อินทองแก้ว  ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ 
3. นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
4. นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล  ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
1. นายชาตรี รักษาแผน   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายสุทัศน์ เล้าสกุล   ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย 
3. นางสาววาทินี  ทองเชตุ  แทน ผู้อำนวยการสว่นวิจยัและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม ้
4. นายสมบูรณ์ บุญยืน   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
1. นายอานนท์  ถิระปรีดานันท์  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ  ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้ 
3. นายไชยา แดนโพธิ์   ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ 
4. นายอดิศร สารวงศ์   ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพ้ืนที่สีเขียว 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักโครงการพระราชดำริฯ 
1. นายสยาม ช้างเนียม   ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานตามแนวพระราชดำริ 
2. นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล  ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ 
3. นายบรรเจิด ถมปัด   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
1. นายวุฒิกร คุ้มเจริญ   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ 
3. นางสาววารินทร์  ตรีมงคล  แทน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 
 

/ผู้อำนวยการส่วน… 
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ผู้อำนวยการส่วนสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ 
1. นางสาวปิยะฉัตร ช่วยปลอด ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ 
2. นางสาวปรารถนา มีสินเจริญ   ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักจัดการป่านันทนาการ 
1. นายวีรวัฒน ์แสงกระจ่าง   ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่ 
2. นายมนต์มณัฏฐ์ เสมสวัสดิ ์   ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย 
ผู้อำนวยการส่วนกองการอนุญาต 
1. นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสดิ์   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายมนตรี นุชอนงค์    ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
3. นายกฤตย์โรจน์ เฉลิมเกียรติ   ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ 
4. นายประยุทธ  เสี้ยวยิ้ม    ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด   ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มนิติการ 
1. นางสาววรรณา มีเหม็ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. นางสาวมณีรัตน์  แสงสุวรรณนุกุล  แทน หัวหน้าฝ่ายสืบสวนสอบสวน 
3. นางจิณณพัต แก้วเขื่อนขันธ์   หัวหน้าฝ่ายคดีท่ัวไป 
4. นายพรสรร กุณฑลสุรกานต์   หัวหน้าฝ่ายคดีปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
1. นางสาวปิยกมล  กลัดพ่วง   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                
2. น.ส.ณิชาภา ไชยพร    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
3. นางสาวสิตานันธ์ จันทร์สมบูรณ์   หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนางานบริการ 
หวัหน้าฝ่ายกลุ่มตรวจสอบภายใน 
1. นางฐิตาพร สาระเวก    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 
1. นางวราภรณ์  อ่วมพ่วง   หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
                                                     หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไปอีกหน้าที่หนึ่ง  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรวรรณ   รักษาสังข์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
2. นางสาวนุชจรีย์  สันทิฐิพงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นางสาววารินทร์  สุดทรวง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางสาวพิมพร  พันดวง   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
5. นางสาวธนารีย์  ลาภวงศ์อนันต์   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
6. นางสาวปัทวี วงวันด ี    เจ้าพนักงานธุรการ 
7. นางสาวอรุณรัตน์  มาลัย   พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ด้านธุรการและบริหารงานทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference 

1.  นายกมล  นวลใย         ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม)่ 
2.  นายณัฐนันท์ ด่านอนุพันธ์   แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) 
3.  นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)  
4.  นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 
5.  นายภูมินพศ์ บุญบันดาร   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)  

   /6. นายสมชาย.. 
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6.  นายสมชาย เลขาวิวัฒน ์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 
7.  นายไพบูลย์ รัตนเจริญธรรม   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 
8.  นายสราวธุ อุเทนรัตน์    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 
9.  นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) 
10.  นายนิทรรศ เวชวินิจ   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) 
11.  นายจงรัก  ทรงรัตนพันธุ์    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
12.นายชากรี  รอดไฝ    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
13.นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) 
14.นายกรัณย์พล แสงทอง   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
15.นายประสิทธิ์ ท่าช้าง    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ 
16.นายไกรสร วิริยะ    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์  
17.นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
18.นายสราวุฒิ บุญเกื้อ    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม  
19.นายมานัส มั่นคง     ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7  สาขาอุบลราชธานี 
20.นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุร ี
21.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุร ี
22.นายบุญลาภ สุกใส    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่  
23.นายปรีชา แสงเทียน    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
1. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม   รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
2. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชต ิ   ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
3. นายภูษิต พรหมมาณพ    ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
4. นายพิชัย เอกศิริพงษ์    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
1. นายไพบูลย์ คุณพิโน   (อีกหน้าที่หนึ่ง)  ผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
1. นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์    ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายฉัฐภัสส ์นิลพฤกษ์    ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า 
3. นายสมชาย นุชนานนท์เทพ   ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า 
4. นางอรวรรณ์ จรูญรัตพักตร์   ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า 
5. นายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหนว่ยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ          

(พยัคฆ์ไพร) 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
1. นางกันตินันท์ ผิวสะอาด   ผู้อำนวยการสว่นวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพด้านป่าไม้ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักโครงการพระราชดำริฯ 
1. นายสรนันท์ จำปาศรี    ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
1. นางสาวจุฬาวัลย์ พรหมสุวรรณ   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้ 
2. นายศิริมงคล สีขาว    ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้ 

/ผู้อำนวยการส่วน… 
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ผู้อำนวยการส่วนสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ 
1. นายปรีชา องค์ประเสริฐ   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักจัดการป่านันทนาการ 
1. นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ (อีกหน้าที่หนึ่ง)  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายอภิรัฐ สุขพูน (อีกหน้าที่หนึ่ง)  ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างความร่วมมือ 
ผู้อำนวยการส่วนกองการอนุญาต 
1. นางสาวรุ่งกานต์  โลศิร ิ   ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์  

                                                ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นางสาวณัฏฐิณี ปิ่นเนียม   ผู้อำนวยการส่วนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นายทนงศักดิ์ มนตรี    ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มนิติการ 
1. นายประวิทย์ ชะรอยรัมย์   หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา 
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร           
1. นางประภัสสร  กระจายศรี    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและประเมินผล 
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มตรวจสอบภายใน 
1. นางสาวพัชรา ลิมปนานุวฒัน์   หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 
             

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  นายอดิศร  นุชดำรง (อธิบดีกรมป่าไม้) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
1. วันที่ 3 มีนาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่

พร้อมรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นรัฐมนตรีว่าการฯ 
เดินทางติดตามงานในพ้ืนที่ ณ สวนป่าสิรินธร จังหวัดลพบุรี และเดินทางต่อไปดูเรื่องป่าชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี
และกลับมาที่จังหวัดอ่างทอง เสร็จภารกิจเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ โดยกรมป่าไม้จะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ
จังหวัดลพบุรีและสิงห์บุรี ขอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  5 (สระบุรี) สำนักโครงการ
พระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการป่าชุมชน ที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลและนำเสนอความเป็นมา 
แผนงาน/งบประมาณ และความก้าวหน้าการดำเนินงาน ซึ่งสำนักจัดการป่าชุมชนจะมีการแจกหนังสือ
แสดงสิทธิป่าชุมชน โดยท่านอธิบดีกรมป่าไม้จะเดินทางไปพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการฯ จนเสร็จภารกิจ  

2. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีการประชุมผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทีป่ระชุมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไดม้อบนโยบายดังนี้ 

2.1 ประเด็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย 
- การใช้จ่ายงบประมาณ ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่

รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะรายการงบลงทุนต้องเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม 2564 มิฉะนั้นรายการ
ที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ได้อาจมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือโอนงบประมาณกลับ  

- งบประมาณประจำปี 2565 ที่ เสนอคำขอไปแล้วนั้นอยู่ระหว่างเสนอเข้า
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินตามที่สำนักงบประมาณพิจารณา ให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูล
เพ่ือเตรียมชี้แจงงบประมาณและเตรียมให้สำหรับผู้บริหารด้วย 

/- การตรวจ... 
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- การตรวจรับงานจ้าง ให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เน้นให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนเป็นหลัก และการตรวจรับงานขอ ให้ดูคุณภาพให้ดี 

- การตรวจติดตามของการตรวจราชการให้เน้นตรวจติดตามเชิงนิเทศ คือการลงไป
ให้คำแนะนำ โดยนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการฯ และปลัดกระทรวงฯ ลงไปสู่หน่วยรับการตรวจ
ให้เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายได้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนงาน เน้นการตรวจราชการแบบออนไลน์ กรณีจำเป็นต้อง
ลงพ้ืนที่ให้ลงพ้ืนที่ได้เท่าที่จำเป็น การตรวจราชการขอให้ผู้ตรวจฯ ช่วยดูเรื่องของม็อบเกี่ยวกับปัญหาของ
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ถ้ามีปัญหาให้รีบประสานกับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
(ทสจ.) เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ให้บรรลุ ทำความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้ข้อยุติเพ่ือป้องกันไม่ให้
ม็อบเข้ามาสู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- เตรียมพร้อมในเรื่องการรับภัยแล้ง เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำซ่ึงเป็นหน่วยงานหลัก 
โดยกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานสนับสนุน เวลาเกิดปัญหาภัยแล้งและมีการบูรณาการมาที่กรมป่าไม้ให้สนับสนุน
เรื่องของสนธิกำลัง ยานพาหนะ  

- เรื่องกฎหมายระดับรอง เน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ ในส่วนของกรมป่าไม้     
มีพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484 ฉบับที่  8  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  ฉบับที่  4 
พระราชบัญญั ติป่ าชุ มชน  พ .ศ. 2562 ซึ่ งได้ รับ รายงานพระราชบัญญั ติป่ าชุมชน พ .ศ . 2562                    
แต่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 4  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ฉบับที่ 8 ตอนนี้
กฎหมายระดับรองอยู ่ขั ้นตอนไหนขอให้กองนิติการช่วยชี ้แจงด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการฯ แจ้งให้ทราบว่า
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ มีทั้งหมด 9 ฉบับ ดำเนินการแล้ว 7 ฉบับ เหลือ 2 ฉบับ พระราชบัญญัติป่าไม้ 
มีทั้งหมด 4 ฉบับ ดำเนินการแล้ว 2 ฉบับ เหลือ 2 ฉบับ พระราชบัญญัติป ่าชุมชน มีทั้งหมด 29 ฉบับ 
ดำเนินการแล้ว 13 ฉบับ เหลือ 16 ฉบับ 

- การโยกย้ายข้าราชการ ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และเน้นถึงความรู้ความสามารถ
กำหนดหลักเกณฑ์ให้ดี อย่าให้มีการร้องเรียนได ้
  - เรื่องของการอนุญาต ตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้รายงานความ
คืบหน้าการอนุญาตให้ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 15 วัน รวมถึงในแต่ละรายมี
ความก้าวหน้าอย่างไร 

2.2 ประเด็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย 
   - เรื่องการแต่งตั้งระดับอำนวยการสูง ในตำแหน่งรองอธิบดีดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ต่อไปจะหมุนเวียนอำนวยการสูงอีกหนึ่งรอบในตำแหน่งที่ว่าง จากนั้นกำหนดการสรรหาภายในเดือนมีนาคม 
และภายในเดือนเมษายนจะสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
   - กำหนดการเดินทางวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2564 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  และท่ านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                   
ไปที่จั งหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา ขอให้รองอธิบดีกรมป่าไม้                
(นายจิระศักดิ์  ชูความดี) ที่ดูแลพ้ืนที่ดังกล่าวให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมทั้งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 
(สุราษฎร์ธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 
(สงขลา) เตรียมพ้ืนที่ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคเพ่ือนำเสนอ และในวันที่ 10 มีนาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เดินทางไปจังหวัดสระแก้ว มอบหมายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เตรียมต้อนรับและ
ปลายเดือนมีนาคม  
 

          /รัฐมนตรีว่าการ... 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จั งหวัดอำนาจเจริญ           
และจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9          
(นครราชสีมา) เตรียมพร้อมข้อมูลและพ้ืนที่ไว้ล่วงหน้า กำหนดการชัดเจนจะแจ้งทราบอีกครั้ง 
   - เรื่องการให้ ข่ าวของอธิบดี และรองอธิบดี  ให้ ขออนุญ าตปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนเพ่ือป้องกันการเกิดความสับสน 
   - เรื่อง Career Part ที่จะนำมาใช้ในกระบวนการโยกย้าย แต่งตั้ง ให้หน่วยงาน
ดำเนินการตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะการร้องเรียนของผู้ที่ไม่ได้รับ
การคัดเลือก ดังนั้นการจัดทำ Career Part เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งต้องผ่านหลักสูตรที่กำหนด  
   - ภายในเดือนเมษายน ผู้บริหารต้องมีการทดสอบร่างกายขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อม
รับการทดสอบด้วย 
   - เรื่องของการบรรจุข้าราชการใหม่ มอบส่วนการเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการ ให้เปิดรับ 
80 % อีก 20 % ไว้สำหรับหมุนเวียนโอนย้าย เพราะหากมีตำแหน่งว่างแล้วไม่เรียกบรรจุ อาจจะถูก
สำนักงาน ก.พ. เรียกอัตราคืนเพ่ือเกลี่ยไปให้หน่วยงานทีข่าดแคลน 
   - งานการข่าว ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
ที่ตั้งรับงานการข่าวยังไม่เข้มแข็ง ฝากทุกสำนักโดยเฉพาะในพ้ืนที่ขอให้แจ้งมาที่ส่วนกลาง โดยขอมอบหมาย
รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) จัดตั้งทีมข่าวโดยให้ทุกสำนักเป็นตัวแทน เพ่ือกรองข่าวและ
ประเมินสถานการณ์ ทำข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เพ่ือจะได้ประเมินสถานการณ์ได้ทัน 
   - เรื่องของครุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงาน
ดำเนินการ ให้ไปดูว่ามีรายการใดท่ีขึ้นบัญชี ถ้าตรงกับความต้องการให้ดึงบัญชีมาทำการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - เรื่องหมอกควันไฟป่า วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นวันแรกที่เป็นวันปลอดการเผา
ในทุกจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะ 10 จังหวัดที่เป็นเป้าหมายของกรมป่าไม้ เน้นย้ำในเดือนมีนาคมไป
จนถึงเดือนเมษายน เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ต้องทำงานหนักและให้ระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วย สำหรับ
คนที่จะมาร่วมกิจกรรมป้องกันไฟป่า เบื้องต้นขอให้สอบถามโรคประจำตัวว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง และจัด
ทีมแพทย์เผื่อไว้ล่วงหน้า 

 มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  

ฝ่ายเลขาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 
1/2564 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
ตามเอกสารการประชุม ที่ประชุมมีมติแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

หน้าที่ 16 บรรทัดที่ 10 “เนื่องจากพ้ืนที่ที่ออกล้ำอยู่นอกพระราชกฤษฎีกา” แก้ไขเป็น 
“เนื่องจากพ้ืนที่ที่ออกล้ำอยู่นอกพ้ืนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบ”  

มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 โดยให้แก้ไขดังกล่าว  

 

 
/ระเบยีบวาระท่ี 3 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

                          3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
 นางวราวรรณ  ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ : แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่าผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ภาพรวม 28.02 % 
รายจ่ายประจำ 36.44 % และรายจ่ายลงทุน 11.15 % โดยผลเบิกจ่ายแบ่งเป็น 6 แผนงาน ตามตารางดังนี้ 

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผลการเบิกจ่าย... 
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ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : เบิกจ่ายภาพรวม โดยผลเบิกจ่ายสูงสุดคือ สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ 77.44 % และผลเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ คือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 
สาขาปราจีนบุรี เบิกจ่ายได้ 16.84 % ตามกราฟดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : งบรายจ่ายประจำ โดยผลเบิกจ่ายสูงสุดคือ กรมป่าไม้ เบิกจ่ายได้ 
79.00 % และผลเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำคือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) เบิกจ่ายได้ 29.49 % ตาม
กราฟดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผลการเบิกจ่าย... 
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ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : งบรายจ่ายลงทุน โดยผลเบิกจ่ายสูงสุดคือ สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ 88.77 % และผลเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำคือ กรมป่าไม้ เบิกจ่ายได้ 4.29 % 
ตามกราฟดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

นางวราวรรณ  ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ : แจ้งให้ที่
ประชุมทราบผลการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 งบประมาณ 863.3630 ล้านบาท 
ผลการเบกิจ่าย 448.1535 ล้านบาท ตามตารางดังนี ้

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
/ผลการเบิกจ่าย... 
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นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีคำสั่ง

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และส่ง
แนวทางให้ 4 สำนักซึ่งเป็นตัวแทนของภาค คือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรที่ 8 (นครราชสีมา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 
(สุราษฎร์ธานี) ในแนวทางการติดตามเร่งรัดงบประมาณ จะมี 3 ประเด็นหัวข้อ ในข้อที่ 2.3 อยากให้มีการ
ประชุมประจำสัปดาห์เป็นสัปดาห์แรกของเดือน เพ่ือนำมาเข้าประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ของกรมป่าไม้ 
มอบให้สำนักทั้ง 4 ภาค ช่วยติดตามเพ่ือนำผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณนำเสนอคณะกรรมการ
ของกรมป่าไมพิ้จารณาต่อไป  

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ  

4.1 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 
มกราคม 2564 

นางวราวรรณ  ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ : แจ้งให้          
ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่  29 
มกราคม 2564 มีวาระพิจารณา ดังนี้ 

1. ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ  คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งทางสำนักแผนงานและสารสนเทศได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน
ได้รับทราบร่างแผนแม่บทฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติกำลังดำเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตของที่ประชุม เมื่อเสร็จสิ้น
เรียบร้อย กรมป่าไม้ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะได้นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป  

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับ..) พ.ศ. .... คณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับ..) พ.ศ. ...ฉบับนี้ เนื่องจากเมื่อมีการ
ยกเลิกมาตรา 7 กรมป่าไม้มีไม้หวงห้ามอยู่จำพวกหนึ่งและถูกยกเลิกไป เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องนำกลับมา
ประกาศ 

/ประกาศ... 
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ประกาศเป็นไม้หวงห้ามในเฉพาะพ้ืนที่ป่า โดยมีไม้กฤษณา และไม้เทียมทะเล เป็นไม้หวงห้ามเพ่ิมเติมเข้าไปด้วย 
ซึ่งทำให ้

- ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง 
ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดำ 
ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ที่ข้ึนในป่า ให้เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. 

- ไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา 
- ไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ  

4.2 เรื่องการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564  

นางวราวรรณ  ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ : แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่าคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 22 
มีนาคม 2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ซึ่งในเรื่องนี้กรมป่าไม้ได้มีหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด 
ที่ ทส (คปช) 1606.4/ว15 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งให้หน่วยงานทีประสงค์จะเสนอเรื่องเข้าใน
ระเบียบวาระการประชุมคระกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ส่งให้กรมป่าไม้ ภายในวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ เสนอเรื่องเข้าสู่วาระประชุม ในวาระเพ่ือพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543 เรื่องการขออนุญาตส่งออก 
ไมส้ักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ และการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออก 

2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรอง และสิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าต้องห้าม 
ให้ไม้ท่อน ไม้แปรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็น
สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในกาส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ... 

3. การแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตรา 4(1) เกี่ยวกับนิยามคำว่า ป่า 
4. ร่างแผนบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 เรื่องการลงนามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม  

นายปราโมท  ห่านวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดการลงนามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ ระหว่างรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และอธิบดีกรมป่าไม้  โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี การลงนามมีตัวชี้วัดสำคัญ 3 ตัว ที่อยู่ในส่วนของคำรับรองฯ  คือ 1. ตัวชี้วัดตาม
คำรับรองของกรม 2. ผลเบิกจ่ายในภาพรวมของกรม 3. ภารกิจมอบหมายพิเศษ 

และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานรับ         
มาดำเนินการต่อ คือ ข้อ 1. นำคำรับรองฯ ไปดำเนินการให้สำเร็จ ให้เกิดผลและตรวจสอบได้ ข้อ 5. ให้ทุกส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่บุคคลทั้งในส่วนกลางและ    
ในภูมิภาค ข้อ 6. ให้ทุกส่วนราชการนำผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ของบุคลากร อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่มาของการลงนามคำรับรองฯ ในวันนี้ 

/ในส่วน... 
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ในส่วนของตัวชี้วัดระดับกรม (กรมป่าไม้) ที่ทำกับ กพร. มีทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อมีการรับตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัวมา จึงนำมาจัดทำคำรับรองฯ ถ่ายทอดลงสู่สำนัก/กอง/กลุ่ม 
และได้จัดทำเอกสารคำรับรองระหว่างสำนักและหน่วยงานกับอธิบดีกรมป่าไม้และรองอธิบดีกรมป่าไม้ที่กำกับ 
โดยมีหน่วยงานส่วนกลาง 18 หน่วย  สจป. และ สจป. (สาขา) 23 หน่วย รวม 41 หน่วยที่จะลงนามคำรับรอง
ในวันนี้ 

ตัวชี้วัดที่ใชใ้นการประกอบคำรบัรอง สำนัก/กอง/กลุ่ม (ส่วนกลาง) และสจป. และสจป. สาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตัวชี้วัด... 
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มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

4.4 เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจ การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม 

        นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า      
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำ
ประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพ่ือให้ไม้ที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ. 2563 ทำให้
ประชาชนที่ปลูกไม้ในที่ดินของ ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโค่นไม้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากท้องที่เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนนำที่ดิน ส.ป.ก. ของตนเองมาปลูกไม้เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ในการนี้กรมป่าไม้
และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) การส่งเสริม
การปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตที่ดินปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะช่วยผลักดันและสนับสนุน
ความร่วมมือในการดำเนินงานทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
การสนับสนุนกล้าไม้เศรษฐกิจแก่เกษตรกร ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง  ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้     
บันทึกความเข้าใจนี้ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การส่งเสริม      
การปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(นายจตุพร บุรุษพัฒน์) เป็นประธานในพิธี มีอธิบดีกรมป่าไม้ (นายอดิศร นุชดำรงค์) และเลขาธิการสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำนัก
เศรษฐกิจการป่าไม้จะทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารส่วนกลางเข้าร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว  

 มติ : ที่ประชุมรับทราบ  

  4.5 การจัดงานวันป่าไมโ้ลก World forestry Day 2021 

 นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อปี 
1971 การประชุมสมัชชาสมัยทั่วไปของสันนิบาตยุโรปด้านการเกษตร (European Confederation of 
Agriculture) ครั้งที่ 23 ได้กำหนดให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลก (World forestry Day) 
จนกระทั่ง /จนกระท่ัง... 
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จนกระทั่งในปี 2012 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันป่าไม้แห่งชาติ (International Day of 
Forests) อย่างเป็นทางการ โดยงานวันป่าไม้โลกประจำปี 2564 อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้สำนักเศรษฐกิจ
การป่าไม้และสำนักการป่าไม้ต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการ งานวันป่าไม้โลกจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยธีม (Theme) 
ของงานวันป่าไม้โลกประจำปี 2564 คือ “Forest restoration: a path to recovery and well- being” 
การฟ้ืนฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข” โดยรัฐมนตรีว่าการฯ (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นประธานในการกล่าว
เปิดงานวันป่าไม้โลกและอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้กล่าวรายงานวันป่าไม้โลก มีผู้ดำเนินรายการ คือ นายสภลท์ บุญเสริมสุข 
ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ ทั้งนี้สำนักเศรษฐกิจการป่า ไม้ ได้นำเสนอร่างคำสั่ง
คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานวันป่าไม้โลก โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานคณะทำงาน 
ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนักเป็นคณะกรรมการอำนวยการ  

   ประธานที่ประชุม : ขอให้เตรียมข้อมูลคำกล่าวรายงานให้พร้อม และขอให้เพ่ิมเติมความ
เป็นมาของวันป่าไม้โลก เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและเห็นภาพชัดเจน ให้ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ 
(นายสภลท์ บุญเสริมสุข) ประสานงานกับประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานด้วย แต่หากประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถมา
ร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้จัดทำ Video Presentation นำเสนอแทน มอบรองอธิบดีกรมป่าไม้ 
(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ตรวจสอบรายละเอียด สถานที่ นิทรรศการให้เรียบร้อยรวมถึงเตรียมห้องรับรองให้พร้อม 

 มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

5.1 เรื่องการยางแห่งประเทศไทย 
…………… ประธานที่ประชุม : สอบถามความคืบหน้า เรื่องการยางแห่งประเทศไทย ให้สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) หารือข้อกฎหมายกับกองนิติการ เรื่องไม้ยางที่อยู่ในพ้ืนที่ที่อนุญาตให้กับ
กรมชลประทานไปนั้น การยางแห่งประเทศไทยสามารถเข้าไปตัดไม้ได้หรือไม ่เพราะเป็นไม้ที่การยางแห่งประเทศไทย
ได้ปลูกไว้อยู่เดิม และภายหลังมีมติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิก และอนุญาตให้กรมชลประทานดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำ 
ในพ้ืนที่ 4,000 ไร่ แต่ปรากฏว่าการยางแห่งประเทศไทยได้จ้างผู้รับเหมาตัดไม้ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้
กรมชลประทานไปแล้ว จำนวนกว่า 200 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เข้าไปดำเนินการแจ้งให้หยุดการตัดไม้ เพราะไม้นั้น
ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของการยางแห่งประเทศไทยแล้ว ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกพ้ืนที่นั้นและคืนพ้ืนที่ให้
กรมป่าไม้ จากนั้นกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้พ้ืนที่ไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวกรมป่าไม้ต้องแจ้งความ
ดำเนินคดีหรือไม่ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ส่งรายละเอียดให้กับนายธวัชชัย ลัดกรูด 
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้และกองการอนุญาตดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพ่ือให้ได้ข้อยุติ  

 มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

5.2 คณะกรรมการสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 

                   ประธานที่ประชุม : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีการประชุม Video 
Conference เรื่อง คณะกรรมการสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564     
โดยปลัดกระทรวงฯ (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ได้ให้นโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ว่า ต่อไปนี้บุคคลภายนอก
ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางกรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเข้าร่วมไฟป่าหรือกิจกรรมปลูกป่า แล้วเกิดอุบัติเหตุ 
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้หน่วยงานดำเนินการเข้าช่วยเหลือทันที โดยใช้เงินกองทุนของกระทรวงฯ กองทุน
ของผู้พิทักษ์ป่าหรือกองทุนของหน่วยงานนั้น ๆ ในกรณีที่เสียชีวิตให้ช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 50 ,000 บาท 
หากได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยให้ช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 - 5,000 บาท หากบาดเจ็บสาหัสให้ช่วยเหลือ
เป็น /เป็นจำนวน... 
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เป็นจำนวนเงิน 10,000 - 20,000 บาทแล้วแต่กรณี รวมถึงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกพ้ืนที่ด้วย     
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขอให้ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกพ้ืนที่ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วทำเรื่อง      
มาที่ส่วนกลางเพ่ือจะได้นำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ  

     มติ : ที่ประชุมรับทราบ  

  5.3 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 
        นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่าทำหน้าที่
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) กรมป่าไม้ได้ดำเนินการตามแผนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561  เป้าหมายหลักของแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี คือ พ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และพ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ต้นน้ำ 
ขณะนี้ได้มกีารประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 โดยได้กำหนดลุ่มน้ำในประเทศไทยเป็น 22 ลุ่มน้ำ 
สามารถศึกษาข้อมูลทั้ง 22 ลุ่มน้ำ เพ่ือจะสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำได้อย่างถูกต้อง ซึ่งแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี มีทั้งหมด 6 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ คือ ด้านที่ 5        
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับโครงการ
ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประกอบด้วย 2 เป้าหมายหลัก คือ  
 1. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำที่ เสื่อมโทรม (3.52 ล้านไร่/อส.และปม.) โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้จำนวน 2 ล้านไร่ ตามแผนกำหนดไว้ปีละ 150,000 ไร่ ปัจจุบันทำได้ 75,072 ไร่ 
ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณตามแผนที่วางไว้ คือ 3 ,900 บาท/ไร่ หากได้รับงบประมาณในปีแรก       
จะได้รับต่อเนื่องไปจนถึง 10 ปี 
        2. การป้องกัน/ลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ต้นน้ำ (21.45 ล้านไร่/อส.และปม.)        
(ฝายถาวร ฝายกึ่งถาวร ฝายแบบกล่องเกเบี้ยนและฝายผสมผสาน) โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 
288,000 แห่ง ตามแผนกำหนดไว้ปีละ 15,000 ไร่ ปัจจุบันทำฝายได้ 5,966 แห่ง ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย 
 และเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่1/2564 
ที่ประชุมได้มีการหารือและปรับตัวชี้วัดของฝาย (ข้อ 2. การป้องกัน/ลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ต้นน้ำ) 
จากจำนวนแห่งเป็นจำนวนไร่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติและมองเห็นภาพได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังได้มีการ
ประชุมย่อยของลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ โดยแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ของลุ่มน้ำต่าง ๆ มีการดำเนินงานนำร่องอยู่ทั้งหมด 8 ลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำป่าสัก 
ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำแม่กลอง) 

 มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

  5.4 คณะอนุกรรมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและ
น้ำมนัปาล์มทั้งระบบ (กนป.) 

       นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 
มกราคม 2564 อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ โดยประธานในที่ประชุม 
(พลตำรวจเอกธรรมศักดิ์ วิชชารยะ) ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ทำแผนบูรณาการเสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ
การได้รับอนุญาตสวนปาล์มที่หมดอายุแล้ว ซึ่งทางกรมป่าไม้ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ 3 แนวทาง 
คือ 1) การฟื้นฟู โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 2) ป่าชุมชนโดยมีสำนักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่าเป็นเจ้าภาพหลัก และ 3) ทำหนังสือประสานเพ่ือที่จะได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์ม

/น้ำมัน... 
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น้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ต่อไป และมีสำนักที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้และ
กองการอนุญาต 

  มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

 5.5 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 

นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน
และการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน โดยประธานที่ประชุม (นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม แทนนายประภัตร โพธสุธน)
เร่งรัดขอให้กรมป่าไม้พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ซ่ึงทางสำนัก
จัดการที่ดินป่าไม้ได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้สำนักในส่วนกลางและสำนักในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอประสานทางพ้ืนที่ให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้และให้ดำเนินการตอบกลับ และให้ตรวจสอบพ้ืนที่ในความดูแล
ของกรมป่าไม้ เนื่องจากเป็นการส่งมอบพ้ืนที่จึงต้องการพ้ืนที่ที่มีพันธะผูกพันของหน่วยงานราชการของกรมป่าไม้ 
พ้ืนที่ที่มีสภาพป่า พ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และพ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 ออกก่อนที่จะมีการส่งมอบ และในวันอังคารที่ 9 
มีนาคม 2564 ทางสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการตรวจสอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตปฏิรูปที่ดินทั้งสำนักส่วนกลางและสำนักในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง  

 มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

  5.6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) 
ลงพื้นทีต่ิดตามงาน 

        นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) กำหนดการลงพ้ืนที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ 5 - 6 
มีนาคม 2564 โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดพัทลุง ขอให้ผู้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันต้อนรับรัฐมนตรีว่าการฯ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย นอกจากนี้มีการ
ส่งมอบหนังสือแสดงป่าชุมชนจำนวน 5 หมู่บ้าน  มอบเงินอุดหนุนเงินกู้ โครงการเศรษฐกิจชุมชนจาก
ป่าสงวน 4 ป่าชุมชน และมอบหนังสืออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ดำเนินการตามนโยบาย คทช. จำนวน 3 ป่า 
(เนื้อที่ 1,160 ไร่) สำหรับวันที่ 6 มีนาคม 2564 ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลานั้นไม่มี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม ้
        นายภูมินพศ์   บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) : ขอเพ่ิมเติม 
การลงพ้ืนที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปะอาชา) ในวันพุธที่ 3 
มีนาคม 2564 มีบริเวณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) รับผิดชอบ คือ สวนป่าจำปีสิรินธร จังหวัด
ลพบุรี และป่าชุมชนบ้านหัวงิ้ว จังหวัดสิงห์บุรี มีประชาชนจากเครือข่ายป่าชุมชนมาร่วมพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการฯ 
ทั้งนีไ้ด้เตรียมพื้นท่ีไว้เพ่ือต้อนรับคณะของรัฐมนตรีว่าการฯ เรียบร้อยแล้ว  
  ประธานที่ประชุม : ขบวนติดตามรัฐมนตรีไม่ต้องตามไปทุกที่ บริเวณไหนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้นๆ ไปรอในพ้ืนที่เลย  

  มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

  5.7 ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพ้ืนที่
ภาคใต้ 

        นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการราชดำริและกิจการพิเศษ : แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้สำนักโครงการราชดำริและ 

/กิจการ... 





ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
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1

เป้าหมายภาพรวม แผนการเบิกจ่าย (บาท) ผลเบิกจ่าย (บาท)
ผลต่างจากเป้าหมาย 

(ร้อยละ)

ภาพรวม 5,176,171,200 2,787,036,959

ร้อยละ (ไตรมาสที่ 3) 80 53.84 -26.16
1. งบบุคลากร 2,548,802,700 1,664,699,815 (65.31%)

2. งบด าเนินงาน 870,096,239 417,062,032 (47.93%)

3. งบลงทุน 1,486,056,761 563,807,451 (37.94%)

4. งบเงินอุดหนุน 138,971,500 101,889,000 (73.32%)

- รายจ่ายประจ า 9,579,500 398,000 (4.15%)

- รายจ่ายลักษณะลงทุน 129,392,000 101,491,000 (78.44%)

5. งบรายจ่ายอื่น 132,244,000 39,578,661 (29.93%)

- รายจ่ายประจ า 24,940,000 -

- รายจ่ายลักษณะลงทุน 107,304,000 39,578,661 (36.88%)

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564



วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ต่อ)

แผนยอดคงเหลือ (%)

2

เป้าเบิกจ่ายภาพรวม 
ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 54

เป้าเบิกจ่ายภาพรวม 
ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 77

เป้าเบิกจ่ายภาพรวม 
ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 32

เป้าเบิกจ่ายภาพรวม 
ไตรมาสท่ี 4 ร้อยละ 100



เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวม ร้อยละ 77

ผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : เบิกจ่ายภาพรวม

3

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 25 พ.ค. 64

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 17 พ.ค. 64

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ต่อ)

รายละเอียดตามเอกสาร 1







เป้าหมายการเบิกจ่าย 
งบรายจ่ายประจ า ร้อยละ 80

ผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : งบรายจ่ายประจ า

4

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 17 พ.ค. 64

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 25 พ.ค. 64

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ต่อ)



ผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : งบรายจ่ายลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่าย 
งบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65

5

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 17 พ.ค. 64

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 25 พ.ค. 64

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ต่อ)



แผนการใชจ่้ายเงินกู ้(รายเดือน) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมทัง้สิ้น 863.3630  119.1270     115.6370     116.9140     135.1050     65.5050       65.5050       65.5050       65.5050       49.9400       21.5400       21.5400       21.5400       

1.กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปา่ 
เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน

259.1060  54.4020       53.3520       53.3520       98.0000       

     1.1 จ้างแรงงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า (1,482 เครือข่าย) 160.0560  53.3520 53.3520 53.3520
     1.2 เงินอุดหนุนสร้างเครือข่ายใหม่ในพ้ืนท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (700 เครือข่าย) 35.0000   35.0000
     1.3 เส้นทางล าลองให้ชุมชนสัญจร ลาดตะเวนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (700 กม. 700 เครือข่าย) 63.0000   63.0000
     1.4 บริหารงานโครงการ (108 หน่วยงาน) 1.0500     1.0500
2. กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกตน้ไม้ เพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียวเพ่ือสร้างงาน สร้างรายไดใ้หกั้บชุมชนในทอ้งถ่ิน 229.6770  38.0500       38.0500       39.3670       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       
    กิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดี เพ่ือรองรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมภายหลังการระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

229.6770  38.0500 38.0500 39.3670 12.6900 12.6900 12.6900 12.6900 12.6900 12.6900 12.6900 12.6900 12.6900

    2.1 ผลิตกล้าไม้พันธ์ุดี 70 ล้านกล้า 203.0000  38.0500       38.0500       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       
    2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตกล้าไม้ 26.6770   26.6770
         - ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ าเพ่ือรองรับการผลิตกล้าไม้ 10.1950   10.1950
         - จัดสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 20X20 ม. 4.3140     4.3140
         - จัดสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้แบบเปิด ขนาด 30X30 ม. 12.1680   12.1680
3. กิจกรรมโครงการจ้างส ารวจการครอบครองทีด่นิปา่สงวนแหง่ชาต ิตามมาตรการแก้ไขปญัหาของ คทช .
เพ่ือรองรับการฟ้ืนฟูพ้ืนทีป่า่ไม้

177.6000  21.9450 19.6650 19.6650 19.6650 19.6650 19.6650 19.6650 19.6650 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000

     3.1 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้ช่วยงานเจ้าหน้าท่ีป่าไม้
     3.2 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้จัดประชุมชีแ้จงราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย 2.9400     2.0400 0.9000
     3.3 ผู้ช่วยงานเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ด าเนินการส ารวจการครอบครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 108.0000  13.5000 13.5000 13.5000 13.5000 13.5000 13.5000 13.5000 13.5000
     3.4 เจ้าหน้าท่ี GIS รวบรวมและจัดท ารูปแปลงท่ีดิน 54.0000   4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000
     3.5 รายงานและติดตามผล 12.6600   1.9050 1.6650 1.6650 1.6650 0.7650 1.6650 1.6650 1.6650
4. กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากปา่ชุมชน 144.0000  0.4000 28.8000 28.8000 28.8000 28.8000 28.4000
     4.1 เงินอุดหนุนชุมชนบริหารจัดการป่าชุมชน 2,000 แห่ง 140.0000  28.0000 28.0000 28.0000 28.0000 28.0000
          - ปลูกเสริมป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชน -          
     4.2 บริหารงานโครงการ 4.0000     0.4000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.4000
5. กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานทีอ่พยพกลับทอ้งถ่ิน เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน 52.9800   4.7300 4.5700 4.5300 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500
     5.1 กิจกรรมพัฒนาการผลิตภัณฑ์ไม้เพ่ือการตลาดออนไลน์ 0.7800     0.3800 0.2200 0.1800
           - วางแผนงาน ตรวจเอกสาร และส ารวจตลาดการค้าสินค้าผลิตภัณฑ์ป่าไม้ในตลาดออนไลน์ 0.0400     0.0400
           - ออกแบบผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบ 0.0400     0.0400
           - จัดท าผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบ 0.6600     0.3000 0.1800 0.1800
           - จัดท ารายงานสรุปและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 0.0400     0.0400
     5.2 กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ 52.2000   4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500

โครงการพัฒนาปา่ไม้ สร้างงาน สร้างรายได ้กระตุน้เศรษฐกิจชุมชน 

กิจกรรมโครงการ/แผนการใช้จ่ายเงิน รวม
ปงีบประมาณ 2564 (ล้านบาท)

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ต่อ)
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- กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน ในเดือน พ.ค. - ส.ค.64 ตามแผนก าหนดใหมี้การจา้งงาน ทั้งส้ิน 6,000 คน/2,000 ป่าชุมชน        
โดยจา้งงาน 3 คน/ป่าชุมชน ในการปลูกเสริมป่า 25 ตน้/ไร่ จึงขอใหห้น่วยงานด าเนินการ/รายงานผลเม่ือส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2564 ดว้ย
- กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศกัยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน สจป.1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
คืนเงินอุดหนุน 300,000 บาท เน่ืองจากความคลาดเคล่ือนของการส ารวจขอ้มูลหมู่บา้นเป้าหมายเครือข่ายฯ จ านวน 6 หมู่บา้น (ประกาศกรมป่าไม)้

- ขอใหทุ้กหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายทุกหมวดงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนต่อไป

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ต่อ)

งบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย รอ้ยละ คงเหลอื

863,363,000  100,308,379  700,780,200  81 62,274,421  

468,881,000  34,118,817    402,451,784  86 32,310,399  

219,482,000  66,189,562    144,342,265  66 8,950,172     

4,314,000        1,050,100         3,235,328        75 28,572           

12,168,000       5,497,982         5,415,800        45 1,254,218       

203,000,000     59,641,480       135,691,137     67 7,667,383       

175,000,000  -                  153,986,150  88 21,013,850  

140,000,000     -                 119,286,150     85 20,713,850      

35,000,000       -                 34,700,000       99 300,000          

      2.1 จัดสรา้งเรอืนเพาะช ากลา้ไมแ้บบถอดประกอบ 

ขนาด 20x20 เมตร

รวมท ัง้ส ิน้

1. ด าเนนิงาน

2. ลงทนุ

      2.2 จัดสรา้งเรอืนเพาะช ากลา้ไมแ้บบเปิด 

ขนาด 30x30 เมตร

    2.3 ผลติกลา้ไมพั้นธุด์ ี

3. อดุหนนุ

    3.1 กจิกรรมโครงการสรา้งเศรษฐกจิชมุชนจากป่าชมุชน

    3.2 กจิกรรมโครงการเสรมิสรา้งศักยภาพสมาชกิ

เครอืขา่ยความรว่มมอืในการควบคมุไฟป่า เพือ่กระตุน้

เศรษฐกจิชมุชน
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 งบรายจ่าย  ล าดับการเบิกจ่าย

 หน่วยเบิกจ่าย  แผน  ผลสะสม  แผน  ผลสะสม  แผน  ผลสะสม  แผน  ผลสะสม  %  คงเหลือ  จากมากไปหาน้อย

  468,881,000            436,570,601   219,482,000   210,531,828   175,000,000         153,986,150   863,363,000   801,088,579 92.79         62,274,421

17,686,000    10,658,915                 42,485,000      41,880,950 -                  -                       60,171,000    52,539,865    87.32       7,631,135   

451,195,000 425,911,686          176,997,000 168,650,878 175,000,000 153,986,150       803,192,000 748,548,714 93.20       54,643,286 

1 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 1 (เชียงใหม)่ 66,442,000    62,929,180                   6,031,200        5,850,000 13,790,000    11,620,000         86,263,200    80,399,180    93.20       5,864,020   14                      

2 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 2 (เชียงรำย) 57,312,000    55,268,206                   4,812,400        3,678,000 13,230,000    11,830,000         75,354,400    70,776,206    93.92       4,578,194   11                      

3 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 3 (ล ำปำง) 50,376,000    49,303,857                   7,362,000        7,344,000 14,690,000    13,080,000         72,428,000    69,727,857    96.27       2,700,143   6                        

4 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 4 (ตำก) 37,751,000    36,414,564                   8,259,400        8,006,080 12,690,000    8,700,000            58,700,400    53,120,644    90.49       5,579,756   20                      

5 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 5 (สระบุรี) 7,366,000      5,442,342                    10,016,900        7,032,656 1,120,000      776,150               18,502,900    13,251,148    71.62       5,251,752   23                      

6 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 6 (อุดรธำนี) 12,234,000    11,368,590                 12,816,800      12,764,697 13,650,000    10,990,000         38,700,800    35,123,287    90.76       3,577,513   18                      

7 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 7 (ขอนแก่น) 11,387,200    10,708,733                 11,976,200      11,700,750 15,680,000    10,780,000         39,043,400    33,189,483    85.01       5,853,917   21                      

8 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 8 (นครรำชสีมำ) 11,038,000    10,157,863                 23,170,600      23,170,600 13,930,000    12,670,000         48,138,600    45,998,463    95.55       2,140,137   8                        

9 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 9 (ชลบุรี) 11,433,200    9,966,588                      4,871,200        4,693,190 1,050,000      1,050,000            17,354,400    15,709,778    90.52       1,644,622   19                      

10 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 10 (รำชบุรี) 7,316,600      6,832,236                      3,625,000        3,624,985 6,090,000      6,090,000            17,031,600    16,547,221    97.16       484,379       4                        

11 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 9,548,800      9,423,823                      2,825,700        2,825,700 1,540,000      770,000               13,914,500    13,019,523    93.57       894,977       12                      

12 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 12 (นครศรีธรรมรำช) 9,507,200      8,914,628                      4,030,600        4,029,720 1,540,000      1,540,000            15,077,800    14,484,348    96.06       593,452       7                        

13 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 13 (สงขลำ) 7,102,800      6,686,390                      2,606,400        2,606,381 630,000         560,000               10,339,200    9,852,771      95.30       486,429       9                        

14 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 36,319,000    35,269,282                   1,885,000        1,876,025 7,990,000      7,690,000            46,194,000    44,835,307    97.06       1,358,693   5                        

15 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 3 สำขำแพร่ 45,982,000    44,767,580                 11,202,700      11,195,028 13,630,000    13,630,000         70,814,700    69,592,608    98.27       1,222,092   2                        

16 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 4 สำขำพิษณุโลก 12,151,600    10,825,525                   7,540,000        7,486,000 6,370,000      6,370,000            26,061,600    24,681,525    94.70       1,380,075   10                      

17 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 4 สำขำนครสวรรค์ 2,260,000      1,991,217                      9,039,600        9,039,600 4,900,000      3,990,000            16,199,600    15,020,817    92.72       1,178,783   16                      

18 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 6 สำขำนครพนม 7,092,000      5,259,084                      9,801,200        6,737,000 9,800,000      9,800,000            26,693,200    21,796,084    81.65       4,897,116   22                      

19 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 10,664,000    10,102,560                   9,860,000        9,841,915 16,240,000    16,240,000         36,764,000    36,184,475    98.42       579,525       1                        

20 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 9 สำขำปรำจีนบุรี 10,048,000    8,385,578                    11,525,700      11,464,150 2,030,000      2,030,000            23,603,700    21,879,728    92.70       1,723,972   17                      

21 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 10 สำขำเพชรบุรี 8,504,400      8,004,400                      5,625,600        5,571,600 3,430,000      2,800,000            17,560,000    16,376,000    93.26       1,184,000   13                      

22 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 12 สำขำกระบ่ี 9,794,000      9,453,780                      2,610,000        2,610,000 490,000         490,000               12,894,000    12,553,780    97.36       340,220       3                        

23 ส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 13 สำขำนรำธิวำส 9,565,200      8,435,680                      5,502,800        5,502,800 490,000         490,000               15,558,000    14,428,480    92.74       1,129,520   15                      

รวมทั้งส้ิน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิาค

ล าดับที่
 งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  รวมทั้งส้ิน

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ต่อ)
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ผลการเบิกจ่าย 
ณ 25 พ.ค. 64

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 17 พ.ค. 64

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ต่อ)



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  
4.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564  
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สจป. /จังหวัด
รวม 

(หน่วย)

อุทยาน
เตรียม
การฯ

เขตรักษา
พันธุสั์ตว์

ป่า
เตรียม
การฯ

พื้นที่
ประกาศ
เขตห้าม

ล่าสัตว์ป่าฯ

หน่วย
จัดการต้น

น้้าฯ

หน่วย
ป้องกัน

รักษาป่าฯ

สถานี
ควบคุม
ไฟป่าฯ

หน่วย
พิทักษ์

อุทยานฯ

หน่วย
ควบคุม
ไฟป่าฯ

โครงการฯ สวนป่า
อุทยาน
แห่งชาติ

แปลง FPT อื่นๆ หมายเหตุ

สจป. 1 (เชียงใหม่)
เชยีงใหม่ 129 3 3 1 45 7 8 6 27 5 5 19 1. จุดสกัดเวยีงแหง 2.จุดสกัดทุ่งข้าวพวง 3.สถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูง 4.สถานพีัฒนาปา่ไม้(6) 5.ศูนย์
สาธติพัฒนาฯ 6.จุดตรวจอุทยาน แหง่ชาติ(3) 7.สถานวีจิัย
ต้นน้้า 8.ที่ท้าการหนว่ยฯย่อย 9.ส้านกังานโครงการฟาร์ม
ตัวอย่าง 10.สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว 11.สถานี
เพาะเล้ียงสัตวป์า่ 12.วนอุทยาน

ล้าพูน 8 1 3 1 1 1 1 1. วนอทุยาน 

สจป. 2 (เชียงราย)
เชยีงราย 109 4 7 17 4 24 12 4 37 1.วนอทุยาน (17) 2. หน่วยควบคุมพื้นที่ฯ ขหล. 

(11) 3.ศูนยป์ฎบิัติการไฟป่า 4. ศูนยฝึ์กอบรม 5.
ศูนยป์ฎบิัติการรังวดัที่ดินฯ 6.ศูนยภ์มูสิารสนเทศ 
7.สถานีเพาะเล้ียงสัตวป์่า (3) 8.สวนรุกขชาติ(2)

พะเยา
27

3 3 2 6 2 4 7
1. หน่วยควบคุมพื้นที่ฯ ขหล. (3) 2.หน่วยจดัการ
ป่า (4)

สจป. 3 (ล้าปาง)
ล้าปาง 68 3 2 1 7 5 19 3 5 23 1.สวนรุกขชาติ(4) 2.หน่วยจดัการป่าไม ้3.สถานี

คุมครองพันธพ์ืชป่า(4) 5.หน่วยศึกษาการ
พัฒนาการอนุรักษ(์5) 6.ฐานปฎบิัติการ(4) 7.จดุ
สกดั(3) 8.ศูนยคุ้์มครองพันธพ์ืชป่า 9.ศูนย์
อนุรักษ์ป่าไม้

ล้าพูน 1 1
อตุรดิตถ์ 27 5 2 3 2 1 3 4 7 1.ฐานปฎบิัติการป้องกนัรักษาป่า(3) 2.วนอทุยาน

(3) 3.สวนรุกขชาติ

สจป. 3 สาขาแพร่
แพร่ 31 2 1 14 7 2 5 1. ป่าสงวนแห่งชาติ(2) 2.สวนรุกขชาติ(2) 3.

สถานีวจิยัต้นน้้า

น่าน 42 1 1 24 9 5 2 1.สวนรุกขชาติ 2.สถานีวจิยัต้นน้้า

วาระที ่ 4.2 เรือ่ง สรุปขอ้มลูหน่วยงาน (ของ อส.) ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องกรมป่าไม ้



สจป. /จังหวัด
รวม 

(หน่วย)

อุทยาน
เตรียม
การฯ

เขตรักษา
พันธุสั์ตว์

ป่า
เตรียม
การฯ

พื้นที่
ประกาศ
เขตห้าม

ล่าสัตว์ป่าฯ

หน่วย
จัดการต้น

น้้าฯ

หน่วย
ป้องกัน

รักษาป่าฯ

สถานี
ควบคุม
ไฟป่าฯ

หน่วย
พิทักษ์

อุทยานฯ

หน่วย
ควบคุม
ไฟป่าฯ

โครงการฯ สวนป่า
อุทยาน
แห่งชาติ

แปลง FPT อื่นๆ หมายเหตุ

สจป. 4 (ตาก)
ตาก 93 20 2 8 6 4 21 1 2 2 27 1.จดุสกดั(9) 2.สายตรวปราบปราม(6) 3.ศูนย์

ปฎบิัติการ(4) 4.หน่วยปฎบิัติการ 5.วนอทุยาน(6)
 6.สวนรุกขชาติ(1)

สุโขทัย 42 3 7 4 19 1 8 1.สายตรวจปราบปราม(2) 2.วนอทุยาน(2) 3.
สวนรุกขชาติ(3) 4.ศูนยส์าธติการพัฒนาฯ

ก้าแพงเพชร 2 1 1

ล้าปาง 3 1 2

สจป. 4 สาขานครสวรรค์
นครสวรรค์ 8 1 2 1 4 1.ฐานปฎบิัติการป้องกนัรักษาป่า 2.วนอทุยาน(2)

 3.สวนรุกขชาติ
อทุัยธานี 19 1 1 4 7 6 1.วนอทุยาน 2.จดุสกดั 3.ศูนยว์จิยัไฟป่า 4.ศูนย์

ปฎบิัติการไฟป่า 5.สถานีเพาะเล้ียงสัตว ์6.ฐาน
ปฎบิัติการป้องกนัรักษาป่า

พิจติร 1 1 1.วนอทุยาน

สจป. 6 (อุดรธานี)

อดุรธานี 13 2 1 1 1 3 1 4 1.วนอทุยาน(3) 2.สวนพฤษศาสตร์ 

หนองบัวล้าภู 3 2 1 1.วนอทุยาน
เลย 22 2 3 2 1 3 2 9 1.วนอทุยาน(6) 2.สถานีวจิยัสัตวป์่า 3.สวนรุกข

ชาติ(2)
หนองคาย 7 1 2 1 3 1.สวนรุกขชาติ 2.วนอทุยาน 3.ศูนยอ์นุรักษ์และ

ชว่ยเหลือสัตวป์่าต่างประเทศ

บึงกาฬ 3 1 1 1

สจป. 6 สาขานครพนม

 นครพนม 3 1 1 1 1.สวนรุกขชาติ

 สกลนคร 5 1 1 1 2 1.วนอทุยาน 2.ศูนยป์ฎบิัติการไฟป่า



สจป. /จังหวัด
รวม 

(หน่วย)

อุทยาน
เตรียม
การฯ

เขตรักษา
พันธุสั์ตว์

ป่า
เตรียม
การฯ

พื้นที่
ประกาศ
เขตห้าม

ล่าสัตว์ป่าฯ

หน่วย
จัดการต้น

น้้าฯ

หน่วย
ป้องกัน

รักษาป่าฯ

สถานี
ควบคุม
ไฟป่าฯ

หน่วย
พิทักษ์

อุทยานฯ

หน่วย
ควบคุม
ไฟป่าฯ

โครงการฯ สวนป่า
อุทยาน
แห่งชาติ

แปลง FPT อื่นๆ หมายเหตุ

สจป. 7 (ขอนแก่น)
ขอนแกน่ 20 2 5 5 1 1 6 1.ศูนยป์ฎบิัติการไฟป่า 2.วนอทุยาน(2) 3.สวน

รุกขชาติ(2) 4.สถานีเพาะเล้ียงสัตวป์่า

มหาสารคาม 2 1 1

กาฬสินธุ์ 9 1 1 2 2 1 2 1.วนอทุยาน(2)

มุกดาหาร 6 1 1 2 1 1 1.สวนรุกขชาติ 

ร้อยเอด็ 5 1 1 3 1.สวนรุกขชาติ(2) 2.สวนพฤษศาสตร์

สจป. 7 สาขาอุบลราชธานี
อบุลราชธานี 17 2 1 2 4 4 1 3 1.ศูนยป์ฎบิัติการ 2.สวนพฤกษศาสตร์ 3.วน

อทุยาน

อ้านาจเจริญ 2 1 1 1.วนอทุยาน

ยโสธร 1 1

ศรีสะเกษ 2 2

สจป. 8 (นครราชสีมา)
นครราชสีมา 78 1 1 2 1 11 8 48 6 1.เขตจดัการอทุยานแห่งชาติ 2.ศูนยฝึ์กอบรมไฟ

ป่า    3.แปลงปลูกป่า(4)
สุรินทร์ 9 1 3 1 4 1.วนอุทยาน(2) 2.ด่านตรวจสัตว ์3.ศูนย์สาธติรณรงค์การ

ใช้หญ้าแฝก

บุรีรัมย์ 7 1 1 5

ชยัภมูิ 28 4 4 13 7 1.สวนรุกขชาติ 2.แปลงปลูกป่าประชาอาสา(6)

สจป. 9 (ชลบุรี)

ชลบุรี
3 3

1.ฐานปฎบิัติการป้องกนัรักษาป่า(2) 2.วนอทุยาน

ระยอง 3 1 1 1 1.ฐานปฎบิัติการป้องกนัรักษาป่า

จนัทบุรี 3 1 2

ตราด 2 1 1



สจป. /จังหวัด
รวม 

(หน่วย)

อุทยาน
เตรียม
การฯ

เขตรักษา
พันธุสั์ตว์

ป่า
เตรียม
การฯ

พื้นที่
ประกาศ
เขตห้าม

ล่าสัตว์ป่าฯ

หน่วย
จัดการต้น

น้้าฯ

หน่วย
ป้องกัน

รักษาป่าฯ

สถานี
ควบคุม
ไฟป่าฯ

หน่วย
พิทักษ์

อุทยานฯ

หน่วย
ควบคุม
ไฟป่าฯ

โครงการฯ สวนป่า
อุทยาน
แห่งชาติ

แปลง FPT อื่นๆ หมายเหตุ

สจป. 9 สาขาปราจีนบุรี
ปราจนีบุรี 14 1 6 2 2 3 1.ศูนยป์ฎบิัติการรังวดัที่ดิน  2.ฐานปฎบิัติการ

ป้องกนัรักษาป่าฯ 3.ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

ฉะเชงิเทรา 9 1 3 5 1.สถานีเพาะเล้ียงสัตวป์่า 2.ฐานปฎบิัติการ
ป้องกนัรักษาป่า(2) 3.จดุสกดั 4.สวนรุกขชาติ

สระแกว้ 33 1 1 9 11 4 7 1.ฐานปฎบิัติการป้องกนัรักษาป่า(5) 2.สวนรุกข
ชาติ 3.สวนพฤษศาสตร์

นครนายก 5 1 2 2 1.ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสัตวป์่า 2.ศูนย์
ชว่ยเหลือสัตวป์่า

สจป. 10 (ราชบุรี)
ราชบุรี 15 1 1 1 1 1 1 9 1.วนอทุยาน 2.ฐานปฎบิัติการป้องกนัรักษาป่า(4)

 3.สวนพฤษศาสตร์วรรณคดี 4.สวนรวมพันธุไ์ม ้
5.สถานีเพาะเล้ียงสัตวป์่า(2)

สุพรรณบุรี 7 1 1 2 1 1 1 1.วนอทุยาน 

กาญจนบุรี
13

2 2 7 2
1.ฐานปฎบิัติการป้องกนัรักษาป่า 2.หน่วยพัฒนา
ป่าไม้

สบอ. 10 สาขาเพชรบุรี

เพชรบุรี 4 1 1 1 1 1.สวนรุกขชาติ
ประจวบคีรีขนัธ์ 12 1 6 2 1 2 1.ฐานปฎบิัติการป้องกนัรักษาป่า 2.กอง

อ้านวยการควบคุมไฟป่า

สจป. 11 (สุราษฎร์ธานี)

สุราษฎร์ธานี
15

3 2 1 3 2
4 1.สถานีวจิยัสัตวป์่า 2.ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและ

สัตวป์่า 3.ศูนยป์ฎบิัติการรางวดัที่ดินฯ 4.
ศูนยว์จิยัและพัฒนานวตักรรม

ระนอง 18 1 2 1 1 6 2 1 4 1.เขตจดัการอทุยานแห่งชาติ 2.ศูนยบ์ริการ
นักท่องเที่ยวฯ 3.สวนรุกขชาติ 4.ส้านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

ชมุพร 4 3 1



สจป. /จังหวัด
รวม 

(หน่วย)

อุทยาน
เตรียม
การฯ

เขตรักษา
พันธุสั์ตว์

ป่า
เตรียม
การฯ

พื้นที่
ประกาศ
เขตห้าม

ล่าสัตว์ป่าฯ

หน่วย
จัดการต้น

น้้าฯ

หน่วย
ป้องกัน

รักษาป่าฯ

สถานี
ควบคุม
ไฟป่าฯ

หน่วย
พิทักษ์

อุทยานฯ

หน่วย
ควบคุม
ไฟป่าฯ

โครงการฯ สวนป่า
อุทยาน
แห่งชาติ

แปลง FPT อื่นๆ หมายเหตุ

สจป. 12 (นครศรีธรรมราช)

นครศรีธรรมราช

26

2 1 3 9 5 1

5 1.ส้านักงานสนับสนุนการป้องกนัและปราบปราม
 2.ศูนยป์ฎบิัติการไฟป่า 3.ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ
และสัตวป์่า 4.สถานีวจิยัต้นน้้า(2)

ตรัง 4 2 1 1 1.สวนพฤษศาสตร์ 

สจป. 12 สาขากระบี่

กระบี่ 5 4 1 1.ฐานปฎบิัติการป้องกนัรักษาป่า

พังงา 5 1 3 1 1.สถานีเพาะเล้ียงสัตวป์่า 

สจป. 13 (สงขลา)
สงขลา 11 1 1 3 6 1.ป้อมจดัเกบ็ค่าบริการเขา้อทุยานแห่งชาติ 2.

สถานีเพาะเล้ียงสัตวป์่า 3.สวนพฤษศาสตร์ 4.วน
อทุยาน 5.ศูนยส์าธติการพัฒนาและรณรงค์การ
ใชห้ญ้าแฝก 6.สวนรุกขชาติ

สตูล 5 1 4

สจป. 13 สาขานราธิวาส

นราธวิาส 11 1 2 3 2 3 1.สวนพฤษศาสตร์(2) 2.สถานีเพาะเล้ียงสัตวป์่า

ยะลา 1 1

รวมทัง้ส ิน้ 1080 32 36 23 121 20 63 141 2 192 71 49 69 261
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ข้อเสนอ
การพัฒนานวัตกรรม หรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ของส านัก / กอง / กลุ่ม

วาระที่ 4.3



ผลสรุปการจัดส่งข้อเสนอ

03

01
จัดส่งข้อเสนอ : 39 หน่วยงาน

ไม่จัดส่ง : 2 หน่วยงาน
(สจป. 1 สาขาแม่ฮ่องสอน , สจป. 4 สาขาพิษณโุลก)

02 ประเภทนวัตกรรม : 5 กิจกรรม
ประเภทพัฒนา/ปรับปรุง : 34 กิจกรรม

ข้อเสนอผ่าน : 38 กิจกรรม
อยู่ระหว่างแจ้งให้ปรับปรุงใหม่ : 1 กิจกรรม



ส านักบริหารกลาง :  การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ : National Reserve Forest Information 
Center ระบบฐานข้อมูลป่าไม้แห่งชาติ (Mobile Application) 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ : โครงการพัฒนาระบบแผนงาน
งบประมาณ และการติดตามประเมนิผลกรมป่าไม้

ส านักส่งเสริมการปลูกป่า : การปรับปรุงการให้บริการแจกจ่ายกล้าไม้
แบบออนไลน์

ส านักจัดการป่าชุมชน : การใช้แอปพลเิคชัน Care the Wild ในการ
เชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมปลกูป่าในพื้นที่ปา่ชุมชน

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า : การพัฒนาระบบพิทักษไ์พร

1

2

3

4

5

6



ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ : กิจกรรมนวัตกรรมไม้ไผ่อัดประสาน

ส านักโครงการพระราชด าริ และกิจการพิเศษ : การจัดท าระบบฐานข้อมูล
แสดงแปลงพื้นที่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ 
ผ่านระบบ Google Sheet

ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ : การจัดท าทะเบียนผู้ประสานงานด้านความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศของส านักและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมป่าไม้

ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ : การออกใบเบิกทางน าไม้หรอืของป่าเคลื่อนที่
ผ่านระบบดิจิทลั

ส านักจัดการป่านันทนาการ : โครงการจัดท าระบบแอปพลิเคชันเพื่อจอง
และช าระค่าบริการหรือค่าตอบแทน

10
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ส านักผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ : การจัดท าทะเบียนผูป้ระสานงานการ
ตรวจราชการของส านักและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมป่าไม้

กองการอนุญาต : โครงการพัฒนาระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
(e-Permit)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : การพัฒนาระบบต่ออายุ
ใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร

กลุ่มนิติการ : จัดท าร่างกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อก าหนดอัตราค่าธรรมเนยีมในการอนุมัติ อนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายป่าไม้ เป็น 0 บาท

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก/กอง/
กลุ่ม/ศูนย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
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กลุ่มตรวจสอบภายใน : การจัดการองค์ความรู้ (One Page) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมป่าไม้ : การใช้ Google sheet ในการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ฯ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) : การลดระยะเวลา/ขั้นตอน 
ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) : โครงการระบบจองกล้าไม้
ออนไลน์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) : การปรับปรุงระบบทะเบยีน
ค าสั่งของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ล าปาง)
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) : การประยุกต์ใช้โปรแกรมภูมิ
สารสนเทศ (Google Earth) บนสมาร์ทโฟน เพื่อการปฏิบัติงาน
ภาคสนามของเจ้าหน้าทีส่่วนจดัการป่าชุมชน และเครือข่ายป่าชุมชน

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุร)ี : E-book คู่มือกล้าไม้เพือ่
ประชาชน

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 6 (อุดรธานี) : การใช้อากาศยานไร้คนขับ 
(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) ประเภทโดรนแบบใบพัด ในภารกิจ
การจัดการป่าไม้
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) : การยื่นค าขอหนังสือ
รับรองไม้ (แบบ รม.1) ตามาตรา 18/1ฯ ผ่านทางออนไลน์ (Google 
Form)

22
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 8 (นครราชสีมา) : กิจกรรมตรวจสอบและออก
หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบรุ)ี : ระบบจัดการกลา้ไม้ออนไลน์ 
Online Seedling Management System ของสถานีเพาะช ากล้าไม้
จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ (10 ราชบุร)ี
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี : การลดระยะเวลา
ขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของศูนย์บรกิารประชาชน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) : การใช้โปรแกรม 
Any Desk ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Desktop)

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุร)ี : การพัฒนาบริการสอบถามข้อมูล
ด้านการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญตัิ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์
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31

32

33

34

35

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) : การใช้แอปพลิเคชัน 
MAPinr ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ : การะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 4 สาขานครสวรรค์ : โครงการพัฒนา
ระบบสนทนาออนไลน์โดยการใช้เทคโนโลยี Auto Chat

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม : กระบวนการ การรับ -
ส่ง หนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี : กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 



ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี : การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ออกหนังสือรับรองผลงานให้ผู้รับจ้าง

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 สาขากระบี่ : การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน Ling 
บนสมาร์ทโฟน เพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามในการตรวจสอบรูปแปลงแผนที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส : การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน 
GlandMeasure บน SmartPhone เพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามในการ
ตรวจสอบรูปแปลงแผนทีข่องเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 9 สาขาปราจีนบุรี : การใช้โปรแกรม 
Google Earth เพื่อปฏิบัติงานภาคสนามของส่วนป้องกันและควบคุมไฟ
ป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

39



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 เรื่อง ปัญหาที่ดินทำกิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
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การแก้ไขปัญหาทีด่ิน
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้



ความเป็นมาโดยสังเขป
พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วันที ่18 มกราคม 2509
ก าหนดพืน้ที่เขาค้อเปน็ปา่ไมถ้าวรของชาติ (ป่าหมายเลข 22)

พ.ศ. 2511 มีการต่อสู้กับผุก้อ่การร้ายคอมมวินิสต ์เจ้าหนา้ทีร่ัฐ

ต้องหาแนวร่วมจึงได้จัดตัง้ราษฎรอาสาสมคัร (รอส.) ข้ึน

พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร เสด็จเยี่ยมคา่ยสฤษดิเ์สนา จังหวัดพิษณโุลก ทรงมีพระราชด ารสัให้กองทัพ
ภาคที่ ๓ หาวิธีการใช้ประโยชน์พืน้ที่สองข้างทางให้เกดิประโยชน์ตอ่ราษฎรทีไ่มม่ีทีด่นิ และเมื่อป ี
พ.ศ. ๒๕๒๐ กองทัพภาคที่ ๓ ได้ด าเนนิการขออนุญาตใช้พื้นทีจ่ากกรมปา่ไมใ้นท้องทีอ่ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์และได้รับอนญุาต จ านวน ๕ ครั้ง ๘ แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๒๖,๓๖๘ ไร่ 

พ.ศ. 25๒๙ ป่าไม้ถาวรในพืน้ทีเ่ขาค้อถูกประกาศ
เป็นป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและปา่วังชมภู

พ.ศ. 25๓๐ ป่าไม้ถาวรในพืน้ทีเ่ขาค้อถูก
ประกาศเปน็ปา่สงวนแหง่ชาติ ป่าเขาโปลกหล่น



ความเป็นมาโดยสังเขป (ต่อ)

พ.ศ. 25๖๒ กองทัพภาค ๓ ส่งพื้นที่คนืกลบัปา่ไม ้เมื่อวันที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
มีเนื้อที่รวม ๑๒๖,๓๖๘ ไร่ แบ่งเป็น

- พื้นที่เขตห้ามล่าสตัว์ปา่และพืน้ทีอุ่ทยานแหง่ชาต ิจ านวน ๓๔,๗๓๘ ไร่
- พื้นที่นอกเขตหา้มลา่สัตว์ปา่และพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ จ านวน ๙๑,๖๓๐ ไร่

(ต.เขาค้อ ต.หนองแม่นา ต.สะเดาะพง ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ และ ต.บุ่งน้ าเต้า อ.หล่มสัก)

พ.ศ. 25๖๔ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มีค าสั่ง ที่ ๒๓/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศกึษาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิที่กองทัพภาคที ่๓ ส่งกลับคนืกรมปา่ไม ้ท้องที่อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์



49%

4%
6%

1%

14%

26%

รวมเนื้อที่ส่งคืนในเขตอ าเภอเขาค้อ จ านวน ๘๘,๓๖๖ ไร่
จ าแนกเป็น

พื้นที่เกษตร พื้นที่เอกชนใช้ระโยชน์ พื้นที่ส่วนราชการใช้ประโยชน์
พื้นที่ตรวจยึดด าเนินคดี พื้นที่ป่าคงสภาพป่า/ป่าชุมชน พื้นที่ที่ยังไม่ได้รังวัด

พื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติทีก่องทพัภาคที ่๓ ส่งกลับคืนกรมป่าไม้ เฉพาะอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างอิงข้อมูลจากการประชุมการแก้ไขปัญหาการครอบครอง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินอ าเภอเขาค้อ ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

และพื้นท่ี ทภ. ๓ ส่งคืนกรมป่าไม้ เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประเภท
การใช้ประโยชน์

จ านวน 
(แปลง)

จ านวน
(ไร่)

พื้นที่เกษตร ๙,๖๔๓ ๔๓,๔๗๐

พื้นที่เอกชนใช้ประโยชน์ (โรงแรม
/รีสอร์ท/ที่พัก) 

๙๗๑ ๓,๖๐๑

พื้นที่ส่วนราชการใช้ประโยชน ์ ๒๓๐ ๔,๙๙๑

พื้นที่ตรวจยึดด าเนนิคดี ๒๔๓ ๑,๑๒๑

พื้นที่คงสภาพปา่/ปา่ชุมชน ๑๒๒ ๑๒,๖๘๘

พื้นที่ที่ยังไมไ่ดร้ังวัด ๒๒,๔๙๕



อ้างอิงข้อมูลจากการประชุมการแก้ไขปัญหาการครอบครอง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินอ าเภอเขาค้อ ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

และพื้นท่ี ทภ. ๓ ส่งคืนกรมป่าไม้ เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา
…………………………………………………............................................................................
…………………………………………………............................................................................
…………………………………………………............................................................................ 
…………………………………………………............................................................................
…………………………………………………............................................................................ 
…………………………………………………............................................................................ 
…………………………………………………............................................................................
…………………………………………………............................................................................

แนวทางที่ ๑ ขอให้กองการอนุญาตและส านักจัดการป่านันทนาการ ร่วมพิจารณา
หาแนวทางการอนุญาตให้สามารถใช้พื้นที่เพื่อด าเนินการด้านโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก 
เพื่อการท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๒ ขอให้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติเพื่อให้กรมธนารักษ์ ด าเนินการต่อไป



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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