
 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2564 

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564    
                       เวลา 09.00 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 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

        โดย สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟ 
                                    ...................................................................................... 
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ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2564 

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564    
                       เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
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ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

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

ผู้มาประชุม  
1. นายอดิศร  นุชดำรงค์   อธิบดีกรมป่าไม้      ประธานที่ประชุม 
2. นายจิระศักดิ์  ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้  
3. นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล   รองอธิบดีกรมป่าไม้  
4. นายชีวะภาพ  ชีวะธรรม  รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
5. นายธวัชชัย  ลัดกรูด   ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
6. นายฐิติพันธ์  จูจันทร์โชติ  ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
7. นายเฉลิมเกียรติ  สุดสาคร  ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
8. นายคงศักดิ์  มีแก้ว   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ 
9. นายพิชัย  เอกศิริพงษ์   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน 
10. นางสาววิภาพร  คันธรส  ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้ 
11. นายยรรยง  กางการ   ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง   เลขานุการ 
12. นายนรินทร์  ประทวนชัย  ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
13. นางนันทนา  บุณยานันต์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน 
14. นายสมบูรณ์  ธีรบัณฑิตกุล  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
15. นายภูษิต  พรหมมาณพ  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
16. นายพฤกษ์  โสโน   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
17. นายพัฒน์พงษ์  สมิตติพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ 
18. นายทนงศักดิ์  นนทภา  ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
19. นายสภลท์  บุญเสริมสุข  ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ 
20. นายวีรวัฒน์  แสงกระจ่าง  แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ 
21. นายนพดล  ฮมแสน   ผู้อำนวยการกองการอนุญาต 
22. นายอภิรักษ์  ทหรานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
23. นายวิจารณ์  เสนสกุล   ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ 
24. นายปราโมท  ห่านวิไล  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
25. นางสาวพรพิมล  จ้อยเล็ก  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เที่ยงธรรม  หัวหน้าฝ่ายตรวจราชการ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักบริหารกลาง  
1. นายปราโมทย์  อรกิจ   ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม   
2. นายบัณฑิต  วงศ์เสนานุรักษ์   ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน  
ผู้อำนวยการส่วนสำนักจัดการป่าชุมชน 
1. ส.ต.อ. หญิงณัฐชยา  คมขำ  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นางสาวถนัดสม  นุกูล   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
 

/ผู้อำนวยการ... 
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ผู้อำนวยการส่วนสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
1. นางช่อทิพย์  อานันท์รัตนกุล  ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
1. นายชาตรี  รักษาแผน   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นางสาวศรัณธร  สุขวัฒนน์ิจกูล  ผู้อำนวยการสว่นวิจยัและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม ้
3. นายสมบูรณ์  บุญยืน   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
1. นายสิทธิพงษ์  โกวพัฒนกิจ  ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้ 
2. นายไชยา  แดนโพธิ์   ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
1. นายเสริมยชญ์  ชำนาญค้า  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักจัดการป่านันทนาการ 
1. นายมนต์มณัฏฐ์  เสมสวัสดิ์   ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย 
ผู้อำนวยการส่วนกองการอนุญาต 
1. นางสาวปฏิมาพร  ผ่องสุขสวัสดิ ์  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายมนตรี  นุชอนงค์    ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นางสาวสพินนา  อ่อนเพ็ง   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายประพันธ์พงษ์  คงศรีรอด   ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มนิติการ 
1. นางสาววรรณา  มีเหม็ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. นายวิชิต  กัณหา    หัวหน้าฝ่ายสืบสวนสอบสวน 
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 
1. นางวราภรณ์  อ่วมพ่วง   หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
                                                     หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไปอีกหน้าที่หนึ่ง  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรวรรณ  รักษาสังข์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
2. นายณัชพล  เลิศกุลทานนท์   นักวิเคราะห์ฯปฏิบัติการ 
3. นายณภัทร  ดลเสถียร    นักจัดการงานทั่วไป 
4. นางสาวปัทวี  วงวันดี    เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference/ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings 
1.  นางวราวรรณ  ธนะกิจรุ่งเรือง   ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
2.  นายกมล  นวลใย            ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม)่ 
3.  นายนิกร  ศิรโรจนานนท์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
4.  นายสมศักดิ์  สกุลวรรณรักษ์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  
5.  นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
6.  นายภูมินพศ์  บุญบันดาร   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่5 (สระบุรี)  
7.  นายสมชาย  เลขาวิวฒัน ์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่6 (อุดรธานี) 
8.  นายไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่7 (ขอนแก่น) 
9.  นายสราวธุ  อุเทนรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่8 (นครราชสีมา) 
10.นายจิระพงษ์  คูหากาญจน์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่9 (ชลบุรี) 

/11.นายนิทรรศ... 
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11.นายนิทรรศ  เวชวินิจ    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่10 (ราชบุรี) 
12.นายจงรัก  ทรงรัตนพันธุ์    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่11 (สุราษฎร์ธานี) 
13.นายชากรี  รอดไฝ    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่12 (นครศรีธรรมราช) 
14.นายพงศ์พยัคฆ์  ศรียา   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่13 (สงขลา) 
15.นายกรัณย์พล  แสงทอง   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
16.นายประสิทธิ์  ท่าช้าง    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่3 สาขาแพร่ 
17.นายไกรสร  วิริยะ    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่4 สาขานครสวรรค์  
18.นายทรงศักดิ์  กิตติธากรณ์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่4 สาขาพิษณุโลก 
19.นายสราวุฒิ  บุญเกื้อ    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่6 สาขานครพนม  
20.นายมานัส  มั่นคง     ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่7  สาขาอุบลราชธานี 
21.นายณพพลวรรฒ  โสมณวัตร์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่9 สาขาปราจีนบุรี 
22.นายบุญเกื้อ  เจี้ยมดี    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่10 สาขาเพชรบุรี 
23.นายบุญลาภ  สุกใส    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่12 สาขากระบี่  
24.นายปรีชา  แสงเทียน    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่13 สาขานราธิวาส 
25.นางยุวดี  ดีงามเลิศ    ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง 
26.นางสกุณา  วิสุทธิรัตนกุล   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
27.นางสาวอรวรรณ  ปัญญาพรวิทยา  ผู้อำนวยการจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
28.นายวิษณุ  ดำรงสัจจ์ศิริ    ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
      สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
29.นางสุนิตา  หงนิพนธ์    ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
30.นายประพันธ์  ธนะกิจรุ่งเรือง   ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
1. นายสุวรรณ  ตั้งมิตรเจริญ  ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
2. นายธิติกร  กิตตินันท์   ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ 
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้ 
1. นางสาวนฤมล  นุชเปลี่ยน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. นางรื่นฤดี  วนัสสกุล   หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักบริหารกลาง 
1. นางสาวชญานุตม์  คงสมทอง  ผู้อำนวยการส่วนการคลัง   
2. นางสาวสมฤดี  แซ่ลิ่ม   ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่  
3. นายเศกสรรค์  ทิพย์สุข  ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย 
4. นางสาวจิรภา  จิตคงสง  ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
5. นางสาวสุชาดา  เกษรเกิด  ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
1. นายบรรเจิด  ถมปัด   ผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ 
2. นายณัฐวุฒิ  บุตรด ี   ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักจัดการป่าชุมชน 
1. นายกิตติพร  ดุลนกิจ   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
2. นายเสกสรร  กวยะปาณิก  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
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ผู้อำนวยส่วนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
1. นางอรวรรณ์  จรูญรัตพักตร์    ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายฉัฐภัสส ์ นิลพฤกษ์    ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า 
3. นายสมชาย  นุชนานนท์เทพ   ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า 
4. นายอุธร  สุทธิมิตร    ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า 
5. นายภูษิต  หิรัญพฤกษ์    ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ 
6. นายชาญชัย  กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหนว่ยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ          

(พยัคฆ์ไพร) 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
1. นางวิสุตรา  อินทองแก้ว   ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
1. นายสุทัศน์  เล้าสกุล    ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจยั 
2. นางกันตินันท์  ผิวสะอาด   ผู้อำนวยการสว่นวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพด้านป่าไม้ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
1. นายอานนท์  ถิระปรีดานันท์   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายอดิศร  สารวงศ์    ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพ้ืนที่สีเขียว 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักโครงการพระราชดำริฯ 
1. นายสรนันท์  จำปาศรี    ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายสยาม  ช้างเนียม    ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานตามแนวพระราชดำริ 
3. นางสาวมาลี  เสริมวงศ์ตระกูล   ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ 
4. นายวันทนี  ลาภะสิทธินุกุล   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
1. นายวุฒิกร  คุ้มเจริญ    ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นายบุญสุธีย์  จีระวงค์พานิช   ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ 
3. นางสาวจุฬาวัลย์  พรหมสุวรรณ  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้ 
4. นายศิริมงคล สีขาว    ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ 
1. นายปรีชา  องค์ประเสริฐ   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
2. นางสาวปิยะฉัตร  ช่วยปลอด ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ 
3. นางสาวปรารถนา  มีสินเจริญ   ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ผู้อำนวยการส่วนสำนักจัดการป่านันทนาการ 
1. นายราเมศร์  ธนูบรรพ์    ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (อีกหน้าที่หนึ่ง) 
2. นายอภิรัฐ  สุขพูน     ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างความร่วมมือ (อีกหน้าที่หนึ่ง) 
ผู้อำนวยการส่วนกองการอนุญาต 
1. นายกฤตย์โรจน์  เฉลิมเกียรติ   ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ 
2. นายประยุทธ  เสี้ยวยิ้ม    ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ 
3. นางสาวรุ่งกานต์  โลศิร ิ   ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์  

                                                ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ปิ่นเนียม   ผู้อำนวยการส่วนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นายทนงศักดิ์  มนตรี    ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มนิติการ 
1. นายประวิทย์  ชะรอยรัมย์   หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา 
2. นางจิณณพัต  แก้วเขื่อนขันธ์   หัวหน้าฝ่ายคดีท่ัวไป 
3. นายพรสรร  กุณฑลสุรกานต์   หัวหน้าฝ่ายคดีปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร           
1. นางสาวปิยกมล  กลัดพ่วง   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     
2. นางประภัสสร  กระจายศรี    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและประเมินผล            
3. น.ส.ณิชาภา  ไชยพร    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
4. นางสาวสิตานันธ์  จันทร์สมบูรณ์  หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนางานบริการ 
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มตรวจสอบภายใน 
1. นางฐิตาพร  สาระเวก    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  นายอดิศร  นุชดำรงค์ (อธิบดีกรมป่าไม้) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

1. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 (เนื่องในวันวิสาขบูชาของทุกปี) กำหนดให้เป็น 
"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้ไปมอบกล้าไม้ให้กับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีทุกท่าน เนื่องใน " วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 " ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝากขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมมอบ
กล้าไม ้
  2. กรมป่าไม้ได้ทำบุญทอดผ้าป่าเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท และมอบเงินบริจาค 
จำนวน 400,000 บาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยให้สำนักบริหารกลางนำใบเสร็จแจ้งเวียนเพ่ือให้ทุกท่านทราบ และในวันที่ 2 
มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น. มีพิธีมอบอย่างเป็นทางการ ผู้บริหารท่านใดไม่ติดภารกิจขอเชิญไปร่วมมอบ
เงินบริจาคด้วยกัน 
  3. เรื่องการเตรียมความพร้อมการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขอให้ทุกสำนักเตรียมพร้อมตลอดเวลา โดยให้ส่งตัวแทนเข้าฟังการอภิปรายสลับหมุนเวียนกันไป และ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่าก่อนวันที่จะชี้แจงกรรมาธิการ ให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์
ในการเบิกจ่ายให้ได้ 2-3 % ฝากทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย  
  4. เรื่องตัดต้นยางเพื่อขยายถนนที่อยู่ริมถนนปราจีน-พนมสารคาม ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่กีดขวาง
การดำเนินการทำถนนอยู ่ 10 ต้น อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้นายนพดล ฮมแสน ผู ้อำนวยการกองการอนุญาต 
ประสานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปตามระเบียบข้อ
กฎหมาย และฝากให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ประสานกับทางหลวงและองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ได้เข้าไปดำเนินการถึงขั้นตอนไหน มีการวางแผนอย่างไร และให้ชะลอการตัดต้นไม้ไว้ก่อน 
พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 
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  5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ติดตามเรื่องคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พื้นที่การยื่นขออนุญาตและกำหนดพื้นที่เป้าหมาย คทช. ให้เร่งรัดดำเนินการนำพื้นที่
เป้าหมายเข้า คทช. จังหวัด และส่งข้อมูลมายังส่วนกลางเพื่อช่วยหาทางลดปัญหาขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป
พบปัญหาให้รีบแจ้งทางส่วนกลาง และให้ดำเนินการอนุมัติพื้นที่เป้าหมายไปก่อน จึงค่อยมาดำเนินการเรื่อง
ของประชาชน ในคณะอนุฯ 2 ฝากให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.) แต่ละพื้นที่ ประสานกับสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ให้เป็นไปตาม Action plan ที่เสนอมาแต่ละจังหวัด
ซึ ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่ งแวดล้อม ให้ดำเนินการให้ เสร็จสิ ้นในปีงบประมาณ 
เพ่ือที่จะให้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบพื้นท่ีในหลายๆ จังหวัด 

 มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  

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

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 37 “นายกมล  นวลใย” ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
(เชียงใหม่) แก้ไขเป็น “นายณัฐนันท์  ด่านอนุพันธ์” แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่1 (เชียงใหม่)  

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 38 “นายณัฐนันท์  ด่านอนุพันธ์” แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที ่2 (เชียงราย) แก้ไขเป็น “นายนิกร  ศิรโรจนานนท์” ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่2 (เชียงราย)  

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 21 “นายอดิศร  นุชดำรง” แก้ไขเป็น “นายอดิศร  นุชดำรงค์”  
หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 7 และ 9 “Career Part” แก้ไขเป็น “Career Path”  

มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 โดยให้แก้ไขดังกล่าว  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

                          3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไข ปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
 นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล  ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ : แจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่าผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 3 ภาพรวม ร้อยละ 77 ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 53.84 % ในระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้อยู่ลำดับที่ 5 โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายแยกเป็นงบบุคลากร 65.31 % งบดำเนินงาน 
47.93 % งบลงทุน 37.94 % งบเงินอุดหนุน 73.32 % และงบรายจ่ายอื่น 29.93 % ตามตารางดังนี ้

 

 

 

 

 

 

/วาระท่ี 3.1... 
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ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : เบิกจ่ายภาพรวม โดยผลเบิกจ่ายสูงสุดคือ สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 3 ลำปาง เบิกจ่ายได้ 92.11 % และผลเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ คือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน เบิกจ่ายได้ 56.21 % ตามกราฟดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เอกสาร 1... 
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/ผลการเบิกจ่าย... 
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ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : งบรายจ่ายประจำ โดยผลเบิกจ่ายสูงสุดคือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 
สาขานราธิวาส เบิกจ่ายได้ 84.72 % และผลเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ คือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 
(สระบุรี) เบิกจ่ายได้ 47.93 % ตามกราฟดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : งบรายจ่ายลงทุน โดยผลเบิกจ่ายสูงสุดคือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 
สงขลา เบิกจ่ายได้ 95.10 % และผลเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ คือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1             สาขา
แม่ฮ่องสอน เบิกจ่ายได้ 53.09 % ตามกราฟดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผลการเบิกจ่าย... 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/วาระท่ี 3.1 

เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
งบประมาณ 863,363,000 บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 81 แยกเป็นงบดำเนินงาน ร้อยละ 86 งบลงทุน  
 
งบประมาณ 863,363,000 บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 81 แยกเป็นงบดำเนินงาน ร้อยละ 86 งบลงทุน 
ร้อยละ 66 งบอุดหนุน ร้อยละ 88 ตามตารางดังนี้ 
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ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : เบิกจ่ายภาพรวม โดยผลเบิกจ่ายสูงสุดคือ สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี เบิกจ่ายได้ 98.42 % และผลเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ คือ สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที ่5 (สระบุรี) เบิกจ่ายได้ 71.62 % ตามกราฟดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 /ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ  

4.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 6 
พฤษภาคม 2564  

นางช่อทิพย์  อานันท์รัตนกุล ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ : แจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 
พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่าง ห้องประชุม
อารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  โดยมี
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และมีผู้ร่วมประชุมที่สำคัญ คือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29 คน โดยการประชุมดังกล่าวมีเรื่องทีส่ำคัญและเกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ดังนี้ 

1. วาระเรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง คือ 
1.1 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543 เรื่อง การขออนุญาต

ส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ สาระสำคัญ คือ เดิมอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็น
ผู้ส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศแต่เพียงรายเดียว ขอทบทวน เป็นการให้หน่วยงานของรัฐ และ 
ภาคเอกชน ส่งไม้สักออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรมป่าไม้เสนอ และมอบให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่ งชาติเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป 

1.2 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การห้าม
นำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร สาระสำคัญ คือ 
ขอทบทวน โดยให้ไม้พะยูงและสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง นำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรได้ เนื่องจาก
ที่ประชุมมีความเห็นแตกต่างกัน จึงมีมติที ่ประชุมคือ 1) ให้ถอนเรื่ องนี ้ออกไปก่อนและรับข้อสังเกตของ
ผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณา มอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาหารือ ให้
ได้ข้อยุติ ชัดเจน และนำมาพิจารณาครั ้งต่อไป 2) มอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ ปริมาณไม้พะยูง และแหล่งเพาะปลูกไม้พะยูง รวมถึง
ประเด็นการส่งออกไม้พะยูงไปต่างประเทศ 

ในส่วนของกรมป่าไม้ ได้แจ้งให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ทราบและดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. วาระเรื่องเพ่ือพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง คือ 
2.1 การพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 ฉบับ คือ 1) เรื ่อง 

กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องมีหนังสือรับรอง และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็น
สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ...  2) เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยู งเป็นสินค้า
ที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และ
ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ...  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแก้ไขร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ขอให้จัดทำร่างประกาศไม้สักและไม้พะยูง
แยกออกจากกัน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2.2 ขอทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 เรื่อง การตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับ จากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม 
สนทะเล สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน สนสน

/สนทะเล... 



- 13 - 
 
สนทะเล สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี 
และไม้ตาล  สาระสำคัญ คือ ขอทบทวน โดยให้ไม้ผลทุกชนิดที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ นำเข้าเป็นวัตถุดิบป้อน
โรงงานแปรรูปไม้ได้ เพ่ือที่ประชาชนสามารถนำต้นไม้ผลและเศษกิ่งไม้ผลที่ตัดออกจากสวนผลไม้ เข้าโรงงานแปร
รูปไม้ (โรงเลื่อย) ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้ เป็นการใช้ประโยชน์จากไม้ประเภทต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่เกษตรกร แทนการทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
ไมย้างพารา ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ จามจุรี และ
ไม้ผลทุกชนิด ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ ์ นำเข้าเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปไม้ได้ และมอบให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้นำความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป 

ในส่วนของกรมป่าไม้ ได้แจ้งให้กองการอนุญาตทราบและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ขอให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้และกองการ
อนุญาตเร่งรัดดำเนินการขอแก้ไขร่างตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ิมเรื่องภาษีในการประชุมครั้งที่แล้วเข้าไปด้วย 

4.2 เรื่อง สรุปข้อมูลหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของกรมป่าไม้ 

นายปราโมท  ห่านวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ตามท่ีกรมป่าไมไ้ด้มีหนังสือไปให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต่างๆ รวบรวมหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล จำนวน 3 หน่วยงาน 
คือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (แม่ฮ่องสอน) และสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (พิษณุโลก) ในภาพรวมข้อมูลที่ได้ตามตารางสรุปกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชที่อยู่ในพื้นที่กรมป่าไม้รวมทั้งสิ้น 1,080 หน่วย ซึ่งได้จำแนกตามประเภทที่ส่งข้อมูลมา ส่วนที่ยังมี
ข้อมูลจำนวนมากคือหัวข้ออ่ืนๆ ซ่ึงข้อมูลนี้อาจไม่ถูกท้ังหมดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ถ้าอ่านไม่เข้าใจโดยส่วนใหญ่จะ
นำไปลงในหัวข้ออื่นๆ เบื้องต้นต้องการเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูล โดยขั้นตอนต่อไปจะนำข้อมูลดังกลา่ว
ให้อธิบดีกรมป่าไม้เสนอผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป ในกรณีที่อยู่ระหว่าง
ขออนุญาตได้รวบรวมข้อมูลไว้ด้วยแล้ว โดยส่วนนี้จะตัดในส่วนของวนอุทยานสวนรุกขชาติออกเนื่องจาก
มีกฎหมายรองรับแล้ว รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
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นายธวัชชัย  ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ : ได้เสนอในที่ประชุมว่าเรื่องนี้มีปัญหา

เพราะหน่วยงานเหล่านี้ เดิมเป็นของกรมป่าไม้ซึ่งได้ใช้พ้ืนที่อยู่แล้วตามมาตรา 19  พอโอนไปแล้วและให้มีการ
ขออนุญาตใช้ตามมาตรา 13 ทวิ อีก จะดูเป็นการซ้ำซ้อนฝากทางกลุ่มนิติการกรณีแบบนี้จะทำอย่างไร 

นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ : ได้เสนอในที่
ประชุมว่าเรื่องพระราชกฤษฎีกาโอนอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
สำนักงานกฤษฎีกาเคยตีความไว้ว่าเป็นแค่เจตจำนงในการที่จะโอนภารกิจของกรมป่าไม้บางส่วนมาให้
กรมอุทยานฯ ยังไม่เป็นข้อกฎหมาย เพราะฉะนั้นถ้าจะทำต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องไปเปลี่ยนแปลง
ผู้ใช้ประโยชน์ให้เป็นกรมอุทยานฯ ในพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ เรื่องท่ีกรมอุทยานฯ ใส่ไว้ คือเรื่อง
ของป่าต้นน้ำในป่าสงวนแห่งชาติ มีการหารือกับสำนักงานกฤษฎีกาโดยตรงว่าพระราชกฤษฎีกาตรงนี้ เป็น
ของกรมอุทยานฯ หรือยัง ซึ่งสำนักงานกฤษฎีกาตีความว่ายังไม่ใช่ เพราะป่าสงวนแห่งชาติเป็น พ.ร.บ. ที่กเป็น

หน้า 4 

หน้า 5 

/เป็นของ... 
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ของกรมอุทยานฯ หรือยัง ซึ่งสำนักงานกฤษฎีกาตีความว่ายังไม่ใช่ เพราะป่าสงวนแห่งชาติเป็น พ.ร.บ. ที่
กรมป่าไม้ดูแล ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นของกรมอุทยานฯ ดังนั้น อาคาร สิ่งก่อสร้างถ้าจะต้องโอนให้ต้องเปลี่ยนกับ
กรมธนารักษ์ ให้เป็นชื่ออุทยานถึงจะถูกต้อง ยกตัวอย่างในส่วนของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ การทำ
แปลงศึกษาวิจัยวันนี้อยู่ในพ้ืนที่เขตอุทยานแล้วซึ่งกรมป่าไม้ยังมีกิจกรรมเข้าไปบำรุงรักษาอยู่ กรณีที่จะนำเรื่องนี้
ไปหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ควรทำข้อมูลให้ชัดเจน  

ประธานที่ประชุม : ฝากทั้ง 3 สำนัก คือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (แม่ฮ่องสอน) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (พิษณุโลก) ให้เร่งรัดส่ง
ข้อมูล และพื้นที่ที่สถานะในทางกฎหมายเปลี่ยนไปแล้วให้ตัดออกไปโดยให้ข้อมูลที่รวบรวมเป็นจริงมากที่สุด
เพื่อจะนำไปใช้ต่อได้ ฝากกองการอนุญาตประสานกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลั่นกรองข้อมูลอีกครั้ง และ
ฝากกลุ่มนิติการดูเรื่องพระราชกฤษฎีกาการโอนทรัพย์สินด้วย 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ  

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

นายปราโมท  ห่านวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
สืบเนื่องมาจากกรมป่าไม้ได้เริ่มเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้ทำการลงนามในสัญญากับอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ทุกสำนักเสนอการพัฒนานวัตกรรม/
ปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปี 2564 ขณะนี้ มีสำนักที่ได้ทำการเสนอนวัตกรรมแล้ว
จำนวน 39 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. สำนักบริหารกลาง : การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ : National Reserve Forest Information Center ระบบ

ฐานข้อมูลป่าไม้แห่งชาติ (Mobile Application) 
3. สำนักแผนงานและสารสนเทศ : โครงการพัฒนาระบบแผนงานงบประมาณ และ

การติดตามประเมินผลกรมป่าไม้ 
4. สำนักจัดการป่าชุมชน : การใช้แอปพลิเคชัน Care the Wild ในการเชิญชวนให้

ภาคเอกชนเข้าร่วมปลูกป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
5. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า : การพัฒนาระบบพิทักษ์ไพร 
6. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า : การปรับปรุงการให้บริการแจกจ่ายกล้าไม้แบบออนไลน์ 
7. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ : กิจกรรมนวัตกรรมไม้ไผ่อัดประสาน 
8. สำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ : การจัดทำระบบฐานข้อมูลแสดง

แปลงพื้นที่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ ผ่านระบบ Google Sheet 
9. สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ : การจัดทำทะเบียนผู้ประสานงานด้านความร่วมมือ

ระหว่างประเทศของสำนักและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมป่าไม้ 
10. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ : การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัล 
11. สำนักจัดการป่านันทนาการ : โครงการจัดทำระบบแอปพลิเคชันเพ่ือจองและชำระ

ค่าบริการหรือค่าตอบแทน 
12. สำนักผู ้ตรวจราชการกรมป่าไม้ : การจัดทำทะเบียนผู ้ประสานงานการตรวจ

ราชการของสำนักและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมป่าไม้ 
13. กองการอนุญาต : โครงการพัฒนารับการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ (e-Permit) 
 

/14. ศูนย์เทคโน... 
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14. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : การพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

15. กลุ่มนิติการ : จัดทำร่างกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายป่าไม้ เป็น 0 บาท 

16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

17. กลุ่มตรวจสอบภายใน : การจัดการองค์ความรู้ (One Page) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการสื่อสาร 

18. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ : การใช้ Google sheet ในการรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

19. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) : การลดระยะเวลา/ชั้นตอนในการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

20. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) : โครงการระบบจองกล้าไม้ออนไลน์ 
21. สำนกจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) : การปรับปรุงระบบทะเบียนคำสั่งของ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 
22. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) : การประยุกต์ใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศ 

(Google Earth) บนสมาร์ทโฟน เพื ่อการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที ่ส่วนจัดการป่าชุมชน และ
เครือข่ายป่าชุมชน 

23. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) : E-book คู่มือกล้าไม้เพ่ือประชาชน 
24. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่ 6 (อุดรธานี)  : การใช้อากาศยานไร้คนขับ 

(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) ประเภทโดรนแบบใบพัด ในภารกิจการจัดการป่าไม้ 
25. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) : การยื่นคำขอหนังสือรับรองไม้ 

(แบบ รม.1) ตามมาตรา 18/1ฯ ผ่านทางออนไลน์ 
26. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) : กิ จกรรมตรวจสอบและออก

หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
27. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) : การพัฒนาบริการสอบถามข้อมูลด้าน

การขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ผ่านทาง
แอปพลิเคชั่นไลน์ 

28. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) : ระบบจัดการกล้าไม้ออนไลน์ Online 
Seeding Management System ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

29. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) : การลดระยะเวลาขั้นตอนการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน 

30. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) : การใช้โปรแกรม Any Desk 
ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Desktop) 

31. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) : การใช้แอปพลิเคชั่น MAPinr ในการ
ปฏิบัติด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

32. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

/33. สำนัก... 
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33. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ : โครงการพัฒนาระบบสนทนา
ออนไลน์โดยการใช้เทคโนโลยี Auto Chat 

34. สำนักจัดการทรัพยากรป่าที่ 6 สาขานครพนม : กระบวนการ การรับ-ส่งหนังสือ
รายการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

35. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชนในเขตปา่สงวนแห่งชาติ 

36. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี : การใช้โปรแกรม Google Earth 
เพ่ือปฏิบัติงานภาคสนามของส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

37. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี : การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ออกหนังสือรับรองผลงานให้ผู้รับจ้าง 

38. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่  : การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่น 
Ling บนสมาร์ทโฟน เพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามในการตรวจสอบรูปแปลงแผนที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

39. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส : การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่น 
GlandMeasure บน SmartPhone เพื ่อการปฏิบัติงานภาคสนามในการตรวจสอบรูปแปลงแผนที ่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

ซึ่งมีอยู่ 2 สำนักที่ยังไม่ได้นำเสนอนวัตกรรมเข้ามา คือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
สาขาแม่ฮ่องสอน และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการพัฒนา
นวัตกรรมที่ได้เสนอกันเข้ามา และในช่วงปลายปีให้มานำเสนอว่านวัตกรรมมีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด 
อาจจะมีการเสนอให้รางวัลสำหรับสำนักที่มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนัก/กอง/กลุ่ม 
ปี 2564 ดีเด่น ทั้งนี้ การพัฒนานวัตกรรมอาจจะมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ ถือเป็น
ประสบการณ ์
        นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ : ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ให้มีการจัด
ประกวดนวัตกรรม ในวันที่ 18 กันยายน 2564 วันครบรอบ 125 ปีกรมป่าไม้ ให้รางวัลกับหน่วยงานที่มี
การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนัก/กอง/กลุ่ม ปี 2564 ดีเด่น  ฝากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ไปคิดวิธีเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงาน และกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานได้ตื่นตัวในการพัฒนา
นวัตกรรม  
        ประธานที่ประชุม : ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เสนอนวัตกรรมเข้ามาด้วย การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เป็นเรื่องที่
น่าชื่นชม เพราะทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น และนวัตกรรมใดที่มีอยู่แล้วให้ปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีกว่าเดิม เช่น ระบบจองกล้าไม้ออนไลน์ ทุกสำนักควรจะต้องมีเมื่อมีการเปิดจองจะได้เตรียมกล้าไม้
ให้ถูกต้องตรงตามความต้องการ และถ้ามีระบบบริการขนส่งถึงที่ (Delivery) สามารถส่งให้ได้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้มากยิ่งขึ้นด้วย เรื่องนี้ฝากให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าประสาน
หารือกับทางไปรษณีย์ไทย สำหรับระบบอนุญาตถ้ามีการทำให้เป็นระบบออนไลน์ผู ้ประกอบการที่จะขอ
อนุญาตสามารถยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทำให้สะดวกมากข้ึน  

        มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

5.1 เรื่อง ปัญหาที่ดินทำกิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า : ได้แจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มี
การนำป้ายคัทเอ้าท์ขนาดใหญ่โดยมีเนื้อหาข้อความ คือ ต่อต้านแนวทางของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(นายกฤษณ์ คงเมือง) ทีจ่ะยกเลิกเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือให้กรมธนารักษ์จัดสรรเป็นที่ดินราชพัสดุให้กับ
ชาวบ้านในพ้ืนที่ เนื่องด้วยเหตุนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) จึงได้มี
ข้อสั่งการให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ลงพื้นที่ไปดูปัญหา ข้อเท็จจริง และหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ทางสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ขออธิบาย
ความเป็นมาของพ้ืนที่อำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสังเขป ดังนี้  
  พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2509 กำหนดพ้ืนที่เขาค้อเป็นป่าไม้
ถาวรของชาติ (ป่าหมายเลข 22) 
  พ.ศ. 2511 มีการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เจ้าหน้าที่รัฐต้องหาแนวร่วมจึงได้จัดตั้ง
ราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) ขึ้น 
  พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เสด็จเยี่ยมค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก ทรงมีพระราชดำรัสให้กองทัพภาคที่ ๓ หาวิธีการใช้
ประโยชน์พื้นที่สองข้างทางให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่ไม่มีที่ดิน และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กองทัพภาคที่ ๓ 
ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับอนุญาต 
จำนวน ๕ ครั้ง ๘ แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๒๖,๓๖๘ ไร่ 
  พ.ศ. 25๒๙ ป่าไม้ถาวรในพื้นที่เขาค้อถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและ
ป่าวังชมภู 
  พ.ศ. 25๓๐ ป่าไม้ถาวรในพื้นที่เขาค้อถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น 
  พ.ศ. 25๖๒ กองทัพภาค ๓ ส่งพื้นที่คืนกลับป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีเนื้อที่
รวม ๑๒๖,๓๖๘ ไร่ แบ่งเป็น 
        -พ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน ๓๔,๗๓๘ ไร่ 
        -พื้นที่นอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน ๙๑,๖๓๐ ไร่ (ต.เขาค้อ 
ต.หนองแม่นา ต.สะเดาะพง ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ และ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก) 
  พ.ศ. 25๖๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่ง ที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ที ่กองทัพภาคที่ ๓ ส่งกลับคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์เป็นประธาน คณะกรรมการได้มีมติในที่ประชุมว่า ส่วนที่เอกชนมีการใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง
เป็นรีสอร์ท/โรงแรม/ที่พัก เห็นควรจะให้กรมป่าไม้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ และส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ 
เพ่ือให้เอกชนเช่าใช้ประโยชน์ต่อไป  
      ทางกรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพื้นที่หลังจากที่ได้มีการส่งมอบคืนดังกล่าวซึ่งสามารถแบ่ง
พ้ืนทีท่ั้งหมดออกได้เป็นดังนี้ 1) พ้ืนที่การเกษตร จำนวน  43,470 ไร่ 2) พ้ืนที่เอกชนใช้ประโยชน์ (โรงแรม/
รีสอร์ท/ที่พัก) จำนวน 3,601 ไร่ 3) พื้นที่ส่วนราชการใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ,991 ไร่ 4) พื้นที่ตรวจยึด
ดำเนินคดี จำนวน 1,121 ไร่ 5) พื้นที่คงสภาพป่า/ป่าชุมชน จำนวน 12 ,688 ไร่ และ 6) พื้นที่ที่ยังไม่ได้
รังวัด จำนวน 22,495 ไร่ สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาในปัจจุบัน คือ พื้นที่ที่เอกชนใช้ประโยชน์ในการสร้ างเป็น
โรงแรม/รีสอร์ท/ที่พัก เนื่องจากอยู่กันอย่างกระจัดกระจายในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทาง
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือพิจารณา ดังนี้  /โรงแรม... 
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โรงแรม/รีสอร์ท/ที่พัก เนื่องจากอยู่กันกระจัดกระจายในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทางสำนัก
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

แนวทางที่ ๑ ขอให้กองการอนุญาตและสำนักจัดการป่านันทนาการ ร่วมพิจารณาหาแนว
ทางการอนุญาตให้สามารถใช้พ้ืนที่เพ่ือดำเนินการด้านโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เพ่ือการท่องเที่ยว 
  แนวทางท่ี ๒ ถ้าพ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่กรมป่าไม้ และกรมป่าไม้ไม่มีแนวทางการใช้ประโยชน์ให้กับ
เอกชน ขอให้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือให้กรมธนารักษ์ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต : ขอเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม การที่จะให้
เอกชนมาใช้ประโยชน์โดยการเช่าพ้ืนที่ จริงๆ แล้วต้องทำการดำเนินคดีก่อนหรือไม่ จึงจะมาดำเนินการให้เช่าได้ 
และหากทำการดำเนินคดีแล้วเสร็จต้องทำการรื้อถอนหรือไม่ ซึ่งในกรณทีี่ตรวจพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย
อันว่าด้วยการป่าไม้แต่จะตรวจสอบเพ่ือต้องการให้กรมป่าไม้เสนอพิจารณาอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่า ดูเป็น
การย้อนแย้งกันในเรื่องของข้อเท็จจริง 

  ประธานที่ประชุม : ทางจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอมาให้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติไปเป็นพื้นที่
ของกรมธนารักษ์ ซึ่งจะกระทำการเลยไม่ได้ จะติดขัดในกระบวนการข้อกฎหมาย เนื่องจากถ้าทำการเพิกถอน
ป่าสงวนแห่งชาติแล้วจะเข้าสู่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไปโดยปริยาย เรื่องนี้ต้องนำเข้าในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีมติ ครม. ออกมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาลักษณะนี ้ให้
เหมือนกันทั่วทั้งประเทศ  

นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)  : ขอเสนอ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แล้วทางกรมป่าไม้ก็มีในเรื่อง
ของการขออนุญาตใช้พื้นที่ในส่วนนี้สามารถให้เอกชนมาขอเช่าพื้นที่กับทางกรมป่าได้หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า
จะเป็นการดีกว่าที่จะให้ไปเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ หากทำการเพิกถอนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมน่าจะ
กระทำการได้แต่หากเป็นการเพิกถอนเพ่ือประโยชน์ของบุคคลเห็นว่าไม่ควรจะกระทำ  

  ประธานที่ประชุม : ทางกรมป่าไม้สามารถดำเนินการให้เช่าเองได้ แต่เห็นว่าจะเป็นการเลือก
ปฏิบัติว่าในบางพ้ืนที่ให้จัดทำโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แต่ในพ้ืนที่ที่มีปัญหา 
ดำเนินการโดยให้เอกชนเช่าใช้พื้นที่กลายเป็นว่ามีนโยบายแก้ไขปัญหาอยู่ 2 นโยบาย ซึ่งเห็นว่าไม่ควร เพราะ
อยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกันจึงควรมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เหมือนกัน 
  นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ : ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์) 
ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองเรื ่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน  ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยในที่ประชุมได้ให้ข้อสรุปดังนี้ 1) พื้นที่เกษตรกับพื้นที่ที ่ยังไม่ได้รังวัด ประมาณ 63 ,000 ไร่ ให้จัดทำ
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  2) พื้นที่ที่เป็นส่วนราชการให้ดำเนินการ
ตามมติ ครม. วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 23 มิถุนายน 2564 3) พื้นที่ที่ตรวจยึดให้ดำเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม 4) พื้นที่ที่คงสภาพป่าให้นำเข้าพระราชบัญญัติป่าชุมชนปี 2562 และ 5) พื้นที่ที่
เป็นเอกชนที่เป็นโรงแรม/รีสอร์ท/ที่พัก ขณะนี้ได้ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (พิษณุโลก) ดำเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลอยู่ 
  นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน : ขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ว่ากลไกของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อำนาจหน้าที่ในข้อ 2 คือ การกำหนดแนวทางหรือมาตรการ
เพื ่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและแผนบริหารจัดการที ่ดินทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
เพราะฉะนั ้นจากกลไกข้อน ี ้  สามารถเสนอเพื ่อนำเข ้าส ู ่กระบวนการที ่จะให ้ออกมาตรการโดย ใช้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได ้

/นายทรงศักดิ์... 
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นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก : ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า ทางจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับทางศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ได้ทำการสำรวจข้อมูลแล้ว พบว่ามี
พ้ืนที่ที่เอกชนใช้ประโยชน์ในการทำโรงแรม/รีสอร์ท/ที่พัก จำนวน 1,000 กว่าราย มีเนื้อที่ 5,651 ไร่ จำนวน 
1,133 แปลง ขณะนี้เจ้าหน้าที ่กำลังจำแนกข้อมูล เอกชนรายเดิมกับรายใหม่อยู่สำหรับในส่วนที ่มีการ
ดำเนินคดีอยู่นั้นมี 200 กว่าคดี ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการจำแนกเช่นเดียวกัน ว่าในส่วนที่มีการดำเนินคดีอยู่ ใน
พื้นที่ที่เอกชนใช้ประโยชน์ในการทำโรงแรม/รีสอร์ท/ที่พัก จำนวน 1 ,000 กว่ารายบ้างหรือไม่ เมื่อทำการ
จำแนกเรียบร้อยแล้วจะรีบแจ้งให้ทราบ 

  นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ : ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า บริเวณพื้นที่
อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์มีความโดดเด่นด้านทิวทัศน์ ดังนั้น น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะนำพื้นที่ส่วนนี้
มาทำเป็นป่านันทนาการ  โดยเรื่องป่านันทนาการเป็นเพียงการหารือแค่เฉพาะสำนักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า จึงอยากให้สำนักทุกสำนักท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรื่องดังกล่าวมาช่วยระดมความคิดกัน 

ประธานที่ประชุม : หลักในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะจัดการ
อย่างไรที่ดินยังต้องเป็นของรัฐอยู่ ขณะนี้มีวิธีการแก้ไขปัญหาดังที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
เสนอมา 2 วิธี คือ 1) ขอให้กองการอนุญาตและสำนักจัดการป่านันทนาการ ร่วมพิจารณาหาแนวทางการ
อนุญาตให้สามารถใช้พ้ืนที่เพ่ือดำเนินการด้านโรงแรม/รีสอร์ท/ที่พัก เพ่ือการท่องเที่ยว และ 2) ขอให้เพิกถอน
ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อให้กรมธนารักษ์ดำเนินการต่อไปและอีกวิธีหนึ่งที่ได้เสนอมา คือการจัดทำป่านันทนาการ 
ป่านันทนาการหมายถึง การที่ดำเนินการโดยภาครัฐ อาจมีเอกชนมาร่วมและจะต้องไม่มีชาวบ้านอยู่ภายใน
พื้นที่ที่เราจะทำป่านันทนาการ การทำป่านันทนาการต้องมีโซนนิ่ง โซนบริการ แต่เนื่องจากพื้นที่ที่อำเภอเขาค้อ
นั้นอยู่กันกระจัดกระจายทำให้บริหารจัดการได้ค่อนข้างลำบาก ดังนั้นหากต้องการทำป่านันทนาการ ให้ทาง
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประสานนัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักจัดการป่า
นันทนาการ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และกองการอนุญาต เพ่ือให้ได้แผนการปฏิบัติงาน
ที่ครอบคลุมและสามารถดำเนินการปฏิบัติในพ้ืนที่ได้จริง 

 มติ : ให้นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ช่วยดูแลเรื่องปัญหาที่ดินทำกิน 
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  

 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 6.1 เรื่อง ขออนุญาตตัดต้นยาง 
นายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ : แจ้งให้ที่

ประชุมทราบว่า การตัดไม้ยางพาราในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่ได้รับอนุญาตแล้วนั้น เจ้าของสวนยางพาราแจ้งความต้องการที่จะตัดไม้ยางพารา
ในพ้ืนที่ คทช. ที่ได้รับอนุญาตแล้ว แต่ยังต้องดำเนินการขออนุญาตในการตัดไม้ยางพาราในการประกอบอาชีพ  
เนื่องด้วยเห็นว่าในพื้นที่ คทช. ส่วนใหญ่ของภาคใต้เป็นสวนยางพารา จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ คทช. ได้รวดเร็วที่สุด 

นายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ : ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ ระบุไว้ว่าห้ามทำไม้ทุกชนิด ไม้ยางพาราไม่ใช่ไม้หวงห้าม แต่ก็ต้องทำการขออนุญาต ฉะนั้น การตัดไม้
ยางพาราในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตและในพ้ืนที่ คทช. ที่ได้รับอนุญาตแล้ว จึงต้องดำเนินการขอทำเรื่องอนุญาตก่อน 

ประธานที่ประชุม : สำหรับเรื่องการตัดไม้ยางพาราในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตและในพ้ืนที่ คทช. 
ที่ได้รับการอนุญาตตลอดจนไม้ชนิดอื่นๆ ที่ประชาชนได้ทำการปลูกในพื้นที่ คทช. ด้วยนั้นต้องสามารถตัดได้
เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากพื้นที่ คทช. อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อย่างไรก็ต้องดำเนินการทำเรื่องขออนุญาต 
ให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
/6.2 เรื่อง สวน... 
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6.2 เรื่อง สวนปาล์มหมดอายุการอนุญาต 

นายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ : ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่าในจังหวัดกระบี่ มีสวนปาล์มที่หมดอายุการอนุญาตจำนวนทั้งสิ้น 600 ไร่ ขอเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 1) ปลูกป่า  2) จัดทำโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
(คทช.) 

ประธานที่ประชุม : ได้เสนอเรื่องสวนปาล์มที่หมดอายุการอนุญาตดังกล่าวไปที่คณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มน้ำมันแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และทางสำนักแผนงานสารสนเทศ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการทำเรื่องของงบ
กลางจากสำนักงบประมาณในการรื้อถอนสวนปาล์มส่วนที่หมดการอนุญาตแล้วไม่มีการมาขออนุญาตต่อ ซึ่ง
ขณะนี้กำลังดำเนินการรื้อถอนสวนปาล์มอยู่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และจังหวัด
ตรัง เมื่อรื้อถอนแล้วเสร็จจะเป็นหน้าที่ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือที่จะดำเนินการปลูกป่าต่อไป 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

6.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ : ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ได้ปรารภเรื่องนโยบาย
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) เนื่องจากเป็นนโยบายนานาชาติ ที่มีผลผูกพันต่อ
ประเทศไทย และต้องการให้บุคลากรภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาและเรียนรู้
เรื่องดังกล่าวให้มีความเข้าใจ ทั้งนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ขออธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ดังนี้ 

การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เกิดจากการเปลี ่ยนแปลงสภาวะ
อากาศอันเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งมีการสะสมเป็นระยะเวลานานและส่งผลกระทบหลายด้าน อาทิ
เช่น เกิดการเปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยอ้อม ความแปรปรวนของสภาวะอากาศ
ตามธรรมชาติที่สังเกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ซึ่งพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรง
ตามฤดูกาลมากขึ้นเรื่อยๆ  

ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในภาคีที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ เพ่ือที่จะทำให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ดียิ่งข้ึน โดยประเทศไทยได้ลงนามในภาคีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เป็นข้อตกลงซึ่งเจรจากันเมื่อ พ.ศ. 2540 อันเนื่องมาจากอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) 
ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 21 มีนาคม 2537 โดยมีประเทศร่วมลงนามมากกว่า 160 ประเทศ (รวมประเทศไทย) 
ซึ่งเป็นประเทศที่ปลดปล่อย “แก๊สเรือนกระจก” รวมกันมากกว่า 65 % ของทั้งโลก (แต่สหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากที่สุดในโลก ไม่ร่วมลงนาม) 

๒. ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  นายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ไปร่วมลงนามสัตยาบันภาคีเครือข่ายในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนหรือ
ก๊าซเรือนกระจก กลายเป็นข้อผูกพันที่ประเทศไทยต้องดำเนินการ ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบกับที่มี
เป้าหมายระยะยาว ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับ
ระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นพยายามในการจำกัดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้อยู่ที่ 
1.5 องศาเซลเซียส (ความตกลงปารีส หรือ Paris Agreement มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2559)  
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๓. ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 20 ณ กรุงลิม่า ประเทศเปรู เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงเจตจำนง
การดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทยต่อที่ประชุม โดยระบุว่าประเทศไทยจะลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศร้อยละ 7 ถึง 20 ในภาคพลังงานและภาคการขนส่งให้ต่ำกว่าระดับการ
ปล่อยในการดำเนินงานตามปกติ (Business as usual) ภายในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยได้ทำข้อตกลงกับ
นานาประเทศไว้ว่าประเทศไทยจะทำให้ได้ตามข้อตกลง 

ประเทศไทยได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ.... เป็นกฎหมายหลัก ในส่วนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี ้น ั ้นมีคณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กนภ.) ดังนี้ 

๑. นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย : ประธาน 
๒. รมว.ทส. : รองประธานคนที่ ๑ 
๓. รมว.ตป. : รองประธานคนที่ ๒ 
๔. ปลัด ทส. : เลขานุการ 
โดยคณะกรรมการชุดนี้มีปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นเลขา และมีการแต่งตั้งอนุกรรมการ

มารับผิดชอบ ซึ่งกรมป่าไม้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน 3 ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
คณะอนุกรรมการที่อธิบดีกรมป่าไม้รับการแต่งตั้ง 
๑. คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน : สผส. 

- คณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
๒. คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล : สวพ.  

- คณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการลดกาซเรือนกระจกภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๓. คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ : สปต. 

- คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

  นอกจากนี้ยังได้มีการออกแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พ.ศ. 2558–2593 
(คศ. 2015-2050) มารองรับการดำเนินการในส่วนนี้ด้วย เพ่ือเป้าหมายในการลดอุณหภูมิโลกให้ได้ 2 องศา
เซลเซียส ซึ่งไดก้ำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานไว้ 3 ระยะ ประเทศไทยได้ดำเนินการตามเป้าหมายระยะสั้น 
(ระยะที่ 1)และเป้าหมายระยะกลาง (ระยะที่ 2) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในเป้าหมายระยะยาว 
(ระยะที่ 3)  ซึ่งจะเสร็จสิ้นกระบวนการในปีพ.ศ. 2593 มีทั้งหมดด้วยกัน3 แผนงาน ดังนี้ 

๑. แผนการปรับตัวจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๒. แผนการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ 
๓. แผนการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

กำหนดเป้าหมายเป็น ๓ ระยะดังนี้ 
  ๑. เป้าหมายระยะสั้น (สิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือ คศ. ๒๐๑๖) 

- แผนการปรับตัวจากผลกระทบฯ ๔ เป้าหมาย 
- แผนการลดก๊าซเรือนกระจกฯ ๒ เป้าหมาย 
- แผนการสร้างขีดความสามารถฯ ๕ เป้าหมาย 
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  ๒. เป้าหมายระยะกลาง (สิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ คศ. ๒๐๒๐) 

- แผนการปรับตัวจากผลกระทบฯ ๔ เป้าหมาย 
- แผนการลดก๊าซเรือนกระจกฯ ๒ เป้าหมาย 
- แผนการสร้างขีดความสามารถฯ ๕ เป้าหมาย 

  ๓. เป้าหมายระยะยาว (สิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๙๓ หรือ คศ. ๒๐๕๐) 
- แผนการปรับตัวจากผลกระทบฯ ๔ เป้าหมาย 
- แผนการลดก๊าซเรือนกระจกฯ ๒ เป้าหมาย 
- แผนการสร้างขีดความสามารถฯ ๕ เป้าหมาย 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาจากแผนภาพวงกลมแสดงให้เห็นสัดส่วนการลด/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจาก
ภาคส่วนต่างๆ ในกรณีบรรลุเป้าหมาย 2 องศาเซลเซียสในปีพ.ศ. 2593 ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้
ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5.6 % 
ซึ่งเป็นการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ในขณะที่ภาคอ่ืนๆ เป็นการลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือที่จะทำให้ได้เป้าหมาย
ในการลดอุณหภูมิโลกให้ได้ 2 องศาเซลเซียส ในส่วนของกรมป่าไม้ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาเป็นแนวทาง
ร่วมด้วย คือภายในระยะเวลา 20 ปี ต้องมีการฟื้นฟูป่าธรรมชาติ 113.23 ล้านไร่ (ร้อยละ 35) ฟื้นฟูป่า
เศรษฐกิจ 48.52 ล้านไร่ (ร้อยละ 15 ) พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท 16.17 ล้านไร่ (ร้อยละ 5) ซึ่ง
ต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณที่จะต้องได้รับในการดำเนินการในแต่ละปีจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 
2593 และเพื่อเป็นการขับเคลื ่อนงานนี้ให้สำเร็จกรมป่าไม้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมป่าไม้ ดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการ 
  ๑. อธิบดีกรมป่าไม้ 
  ๒. รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์  ชูความดี) 
  ๓. ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ๙ สำนัก 
  ๔. เลขานุการ 

- ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
- ผอ.สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
- ผอ.สำนักการป่าไม้ระหว่างประเทศ 

  ๕. ผู้ช่วยเลขานุการ 
- ผอ.ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ (สวพ.) 
- ผอ.ส่วนแผนงานและงบประมาณ (สผส.) 
- ผอ.ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ (สตป.) 

/คณะที่ปรึกษา... 
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คณะที่ปรึกษา 
  ๑. ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๒. คณะบดีคณะวนศาสตร์ 
๓. ผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก 
๔. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นอกจากการฟื ้นฟูป่าที ่กล่าวไว้ ณ ข้างต้นแล้ว ขณะนี้กรมป่าไม้กำลังอยู ่ระหว่างการ
ดำเนินการร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต การปลูกป่าและบำรุงป่า ซึ่งภาคเอกชน
สามารถเข้ามาปลูกต้นไม้เพ่ือขายเป็นคาร์บอนได ้

ประธานที่ประชุม : คณะกรรมการชุดกรมป่าไม้ที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถหารือและวิจารณ์
เรื่องร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต การปลูกป่าและบำรุงป่าได้เลย เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้หลักๆ คือ การฟื้นฟูป่าธรรมชาติและ
การฟื้นฟูป่าเศรษฐกิจ ให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการมีส่วนร่วม
ทำให้อุณหภูมิโลกลดลง 2 องศาเซลเซียสภายในปีพ.ศ. 2593 ดังที่ได้ทำข้อข้อตกลงกับนานาประเทศไว้ 

   มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 

 

 
         (นางสาวอรุณรัตน์  มาลัย)             (นางสาวปัทวี  วงวันดี) 

พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ด้านธุรการและบริหารงานทั่วไป              เจ้าพนักงานธุรการ  
                    ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

      (นางสาววรวรรณ  รักษาสังข์) 
                           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  -
      



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

การ เบิ กจ่ าย งบ ประมาณ โครงการภ าย ใต้ พ ระราชกำห นด ให้ อ ำน าจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
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1 

เป้าหมายภาพรวม 
แผนการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย  

(บาท) 

ผลต่างจาก
เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

ผลเบิกจ่าย + PO 
(บาท) 

ผลต่างจาก
เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

ภาพรวม  5,175,803,700  3,422,766,170   3,910,138,541  

ร้อยละ (ไตรมาสที่ 3) 77 66.13 -10.87 75.55 -1.45 

1. งบบุคลากร  2,548,802,700  1,880,750,864 (73.79%)   1,880,750,864 (73.79%) 

2. งบด าเนินงาน   871,319,093 491,659,209 (56.40%)   507,330,589 (58.23%) 

3. งบลงทุน 1,484,466,407 867,222,223 (58.42%) 1,315,165,632(88.60%) 

4. งบเงินอุดหนุน  138,971,500  128,627,786 (92.56%)   128,627,786 (92.56%) 

   - รายจ่ายประจ า  9,579,500  7,846,786 (81.91%) 7,846,786 (81.91%) 

   - รายจ่ายลักษณะลงทุน 129,392,000 120,781,000 (93.35%) 120,781,000 (93.35%) 

5. งบรายจ่ายอื่น  132,244,000  54,506,088 (41.22%)   78,263,670 (59.18%) 

   - รายจ่ายประจ า  24,940,000  552,600 (2.22%) 21,602,250 (86.62%) 

   - รายจ่ายลักษณะลงทุน 107,304,000 53,953,488 (50.28%) 56,661,420 (52.80%) 

 
 

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 (พ.ร.บ.) 



 
 

2 

เป้าเบิกจ่ายภาพรวม  
ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 54 

เป้าเบิกจ่ายภาพรวม  
ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 77 

เป้าเบิกจ่ายภาพรวม  
ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 32 

เป้าเบิกจ่ายภาพรวม  
ไตรมาสท่ี 4 ร้อยละ 100 

แผนยอดคงเหลือ 

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ต่อ) 



 
 

3 

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ต่อ) 

 งบรายจ่าย  ล าดบัการเบิกจ่าย

 หนว่ยเบิกจ่าย  แผน  ผลสะสม  แผน  ผลสะสม  แผน  ผลสะสม  แผน  ผลสะสม  แผน  ผลสะสม  แผน  ผลสะสม  %  คงเหลือ  จากมากไปหานอ้ย

2,548,802,700 1,880,750,864 719,397,093 507,330,589 1,721,162,407 1,492,608,052 9,579,500 7,846,786 24,940,000 21,602,250 5,023,881,700 3,910,138,541 77.83    1,113,743,159

2,548,802,700 1,880,750,864 296,810,394 164,481,596 198,274,486 75,240,903 6,979,500 5,946,786 24,940,000 21,602,250 3,075,807,080 2,148,022,399 69.84    927,784,680

422,586,699 342,848,993 1,522,887,921 1,417,367,148 2,600,000 1,900,000 1,948,074,620 1,762,116,141 90.45    185,958,479

1 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 25,998,900 21,078,117 137,292,300 123,237,165 250,000 250,000 163,541,200 144,565,283 88.40    18,975,917 11             

2 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 25,280,800 21,501,688 130,026,000 124,953,401 150,000 150,000 155,456,800 146,605,089 94.31    8,851,711 2               

3 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 26,115,590 24,016,986 157,073,258 150,957,251 100,000 100,000 183,288,848 175,074,237 95.52    8,214,611 1               

4 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 30,490,600 27,060,471 98,294,500 94,118,757 128,785,100 121,179,228 94.09    7,605,872 4               

5 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 8,923,795 5,432,835 26,094,000 24,753,318 35,017,795 30,186,153 86.20    4,831,642 18             

6 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 26,539,748 21,772,649 118,558,900 113,284,249 145,098,648 135,056,898 93.08    10,041,750 7               

7 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 15,877,500 10,824,876 57,076,685 51,354,048 72,954,185 62,178,924 85.23    10,775,261 20             

8 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสมีา) 22,127,739 19,697,585 96,470,460 83,359,801 118,598,199 103,057,386 86.90    15,540,813 14             

9 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 15,851,200 12,722,171 37,713,800 33,555,488 150,000 150,000 53,715,000 46,427,660 86.43    7,287,340 16             

10 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 17,279,800 12,979,550 41,330,441 36,446,444 250,000 58,860,241 49,425,993 83.97    9,434,248 21             

11 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สรุาษฎร์ธานี) 19,056,000 14,997,205 31,500,300 30,628,912 250,000 250,000 50,806,300 45,876,116 90.30    4,930,184 9               

12 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 14,894,200 12,687,480 22,229,036 21,435,837 350,000 350,000 37,473,236 34,473,317 91.99    2,999,919 8               

13 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 12,856,700 9,733,586 18,144,435 17,822,132 250,000 31,251,135 27,555,718 88.18    3,695,416 12             

14 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 16,107,800 13,432,992 64,870,000 57,553,117 150,000 150,000 81,127,800 71,136,109 87.68    9,991,691 13             

15 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 26,655,100 21,472,109 176,979,800 170,509,890 100,000 100,000 203,734,900 192,081,998 94.28    11,652,902 3               

16 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 10,860,227 9,010,436 25,161,539 23,377,773 36,021,766 32,388,209 89.91    3,633,557 10             

17 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณโุลก 20,477,000 17,494,899 78,621,400 75,290,988 99,098,400 92,785,886 93.63    6,312,514 6               

18 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 8,826,100 6,771,376 41,686,600 37,003,711 50,512,700 43,775,087 86.66    6,737,613 15             

19 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 19,520,700 14,236,260 49,538,200 45,312,966 69,058,900 59,549,226 86.23    9,509,675 17             

20 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 19,260,400 13,894,091 55,827,153 48,955,672 300,000 300,000 75,387,553 63,149,763 83.77    12,237,789 22             

21 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 11,117,900 8,018,772 24,445,600 22,688,060 100,000 35,663,500 30,706,832 86.10    4,956,668 19             

22 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 11,764,900 8,418,385 24,188,915 21,574,644 200,000 100,000 36,153,815 30,093,029 83.24    6,060,786 23             

23 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 16,704,000 15,594,475 9,764,600 9,193,527 26,468,600 24,788,002 93.65    1,680,598 5               

ล าดบัที่

 งบบุคลากร  งบด าเนนิงาน  งบลงทนุ  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน  รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค



 
 

เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวม ร้อยละ 77 

ผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : เบิกจ่ายภาพรวม 

4 

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 30 มิ.ย. 64 

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 28 มิ.ย. 64 

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ต่อ) 

หมายเหตุ กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 ครั้ง 3  จ านวน 716,288,200 บาท ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ท าให้วงเงินงบประมาณ (แผน) เพ่ิมข้ึน 



 
 

เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวม ร้อยละ 80 

ผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : งบรายจ่ายประจ า 

5 

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 30 มิ.ย. 64 

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 28 มิ.ย. 64 

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ต่อ) 

หมายเหตุ กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 ครั้ง 3  จ านวน 716,288,200 บาท ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ท าให้วงเงินงบประมาณ (แผน) เพ่ิมข้ึน 



 
 

ผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : งบรายจ่ายลงทุน 
เป้าหมายการเบิกจ่าย  

งบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65 

6 

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 28 มิ.ย. 64 

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 30 ม.ิย. 64 

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ต่อ) 



สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานจ้างเหมา) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 

รวมทั้งสิ้น 
รายการ งบประมาณ 

618 303,034,100 

    ลงนามสัญญา + ท า PO แล้ว 451 198,075,300  

    ลงนามสัญญา แต่ยังไม่ PO 
2.1 ก่อสร้างอาคารที่ท าการ คทช. อ าเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนา 
ป่าไม้บ่อทอง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (ผู้รับจ้างกรอกเลขผู้เสียภาษีผิด  
จึงส่งเร่ืองให้กรมบัญชีกลางแก้ไข) วงเงิน 1.341 ลบ.  
2.2 ครุภัณฑ์ประจ าชุดปฏิบัติการเฉพาะกจิดับไฟป่า 9 รายการ วงเงิน 2.0736 ลบ. และครุภัณฑ์
ประจ าชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า 65 รายการ วงเงิน 14.9037 ลบ. รวมทั้งสิ้น 74 รายการ 
วงเงิน 16.9773 ลบ. ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที ่25 มิ.ย 64 

75 18,318,300 

    รออนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 92 86,640,500  
 
3.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 79 คัน วงเงิน 65,491,000 ลบ.  
ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ ์ โดยกรมป่าไม้ได้มหีนังสือเรียนประธานกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์และข้อรอ้งเรียน กรมบัญชีกลาง เมื่อวันท่ี 20 พ.ค. 64 

 

 
3.3 รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 3 คัน 7.5000 ลบ. อยู่ระหว่างรอผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือ 
เชิญผู้ชนะมาลงนาม (กรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทมาลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 64  
คาดว่าลงนามสัญญาไม่เกนิวันที่ 9 ก.ค. 64 ) 
 

 
 
3.2 เครื่องสับย่อยซากพืช 28 เครื่อง วงเงิน 1.9600 ลบ. ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาผล 
การอุทธรณ์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ (ส านักวิจัยฯ ได้เดินทางไปติดต่อกรมบัญชีกลาง เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย. 64 
และทางกรมบัญชีกลางแจ้งว่าพิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา) 
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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 จ้างแรงงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปา่ (1,482 เครือข่าย) 160.0560  53.3520 53.3520 53.3520
     1.2 เงินอดุหนุนสร้างเครือข่ายใหม่ในพื้นท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (700 เครือข่าย) 35.0000   35.0000
     1.3 เส้นทางล าลองใหชุ้มชนสัญจร ลาดตะเวนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ (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       
    กจิกรรมผลิตกล้าไม้พันธุดี์ เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกจิ 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 ผลิตกล้าไม้พันธุดี์ 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 าเพื่อรองรับการผลิตกล้าไม้ 10.1950   10.1950
         - จัดสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 20X20 ม. 4.3140     4.3140
         - จัดสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้แบบเปดิ 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 านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ซักซ้อมแนวทางการปฏบิติังานกบัผู้ช่วยงานเจ้าหน้าท่ีปา่ไม้
     3.2 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้จัดประชุมชีแ้จงราษฎรในหมู่บา้นเปา้หมาย 2.9400     2.0400 0.9000
     3.3 ผู้ช่วยงานเจ้าหน้าท่ีปา่ไม้ ด าเนินการส ารวจการครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีปา่สงวนแหง่ชาติ 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 เงินอดุหนุนชุมชนบริหารจัดการปา่ชุมชน 2,000 แหง่ 140.0000  28.0000 28.0000 28.0000 28.0000 28.0000
          - ปลูกเสริมปา่ในพื้นท่ีปา่ชุมชน -          
     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 กจิกรรมพัฒนาการผลิตภณัฑ์ไม้เพื่อการตลาดออนไลน์ 0.7800     0.3800 0.2200 0.1800
           - วางแผนงาน ตรวจเอกสาร และส ารวจตลาดการค้าสินค้าผลิตภณัฑ์ปา่ไม้ในตลาดออนไลน์ 0.0400     0.0400
           - ออกแบบผลิตภณัฑ์ปา่ไม้ต้นแบบ 0.0400     0.0400
           - จัดท าผลิตภณัฑ์ปา่ไม้ต้นแบบ 0.6600     0.3000 0.1800 0.1800
           - จัดท ารายงานสรุปและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 0.0400     0.0400
     5.2 กจิกรรมจ้างเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมและสืบสานพระราชด 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 30 มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
2) งบเงินกู้ฯ 
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1. กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศกัยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน  
   1.1 สจป.1 สาขาแม่ฮ่องสอน แจง้คืนเงิน เครือข่ายใหม่ จ านวน 6 เครือข่าย/หมู่บา้น 
        - งบเงินอุดหนุน 300,000 บาท เน่ืองจากเม่ือตรวจสอบหมู่บา้นเป้าหมายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทอ้งท่ีอ าเภอปางมะผา้พบหมู่บา้นในเขตป่า จ านวน  4 หมู่บา้น(เครือข่าย) 
           จากเป้าหมายท่ีก าหนด 10 เครือข่าย จึงไม่สามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตามเป้าหมาย (แผนก าหนด 1 เครือข่าย : 50,000 บาท) 
        - งบด าเนินงาน 540,000 บาท เน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการจดัท าเสน้ทางล าลอง ได ้6 กม. (แผนก าหนด 1 เครือข่าย :  1 กม. : 90,000 บาท  : จา้งงาน 20 คน : 1 เดือน ) 
   1.2 สจป.2 (เชียงราย) แจง้คืนเงิน เครือข่ายเก่า จ านวน 2 เครือข่าย 
       - งบด าเนินงาน 216,000 บาท  เน่ืองจาก ตรวจสอบพบความซ ้ าซอ้นของหมู่บา้นเครือข่าย จ านวน 2 แห่ง  (แผนก าหนด 1 เครือข่าย. : 9,000 บาท : 4 คน : 3 เดือน) 
2. กิจกรรมรวมใจไทยปลูกตน้ไม ้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสร้างงาน สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนในทอ้งถ่ิน มีเงินเหลือจ่ายจากการซ้ือจา้ง (จดัสร้างเรือนเพาะช ากลา้ไม)้  เป็นเงิน 1,28,790 บาท 
3. ขอใหทุ้กหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกกิจกรรม/ทุกหมวดงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน 

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
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วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ต่อ) 

 งบรายจ่าย  ล าดับการเบิกจ่าย

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

              468,881,000            446,857,892                   219,482,000                     212,134,108               175,000,000         174,700,000                  863,363,000                    833,691,999 96.56                           29,671,001

17,686,000               12,248,915                                42,485,000                       41,889,950 -                              -                       60,171,000                   54,138,865                    89.98       6,032,135                     

451,195,000             434,608,977          176,997,000                 170,244,158                   175,000,000             174,700,000       803,192,000                779,553,134                  97.06       23,638,866                   

1 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 1 (เชียงใหม่) 66,442,000               63,904,110                                   6,031,200                         5,850,000 13,790,000                13,790,000         86,263,200                   83,544,110                    96.85       2,719,090                     17                      

2 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 2 (เชียงราย) 57,312,000               56,192,886                                   4,812,400                         3,876,000 13,230,000                13,230,000         75,354,400                   73,298,886                    97.27       2,055,514                     15                      

3 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 3 (ล าปาง) 50,376,000               49,913,487                                   7,362,000                         7,326,000 14,690,000                14,690,000         72,428,000                   71,929,487                    99.31       498,513                        2                        

4 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 4 (ตาก) 37,751,000               36,850,656                                   8,259,400                         8,047,010 12,690,000                12,690,000         58,700,400                   57,587,666                    98.10       1,112,734                     11                      

5 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 5 (สระบุรี) 7,366,000                  6,105,492                                   10,016,900                         7,689,656 1,120,000                  1,120,000            18,502,900                   14,915,148                    80.61       3,587,752                     23                      

6 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 6 (อุดรธานี) 12,234,000               11,690,698                                12,816,800                       12,764,697 13,650,000                13,650,000         38,700,800                   38,105,395                    98.46       595,405                        8                        

7 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 7 (ขอนแก่น) 11,387,200               11,053,239                                11,976,200                       11,700,750 15,680,000                15,680,000         39,043,400                   38,433,989                    98.44       609,411                        10                      

8 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 (นครราชสีมา) 11,038,000               10,411,843                                23,170,600                       23,170,600 13,930,000                13,930,000         48,138,600                   47,512,443                    98.70       626,157                        6                        

9 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 9 (ชลบุรี) 11,433,200               10,436,312                                   4,871,200                         4,693,190 1,050,000                  1,050,000            17,354,400                   16,179,502                    93.23       1,174,898                     21                      

10 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 10 (ราชบุรี) 7,316,600                  6,936,086                                      3,625,000                         3,624,985 6,090,000                  6,090,000            17,031,600                   16,651,071                    97.77       380,529                        12                      

11 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 11 (สุราษฎร์ธานี) 9,548,800                  9,479,183                                      2,825,700                         2,825,700 1,540,000                  1,540,000            13,914,500                   13,844,883                    99.50       69,617                          1                        

12 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 12 (นครศรีธรรมราช) 9,507,200                  9,103,712                                      4,030,600                         4,029,720 1,540,000                  1,540,000            15,077,800                   14,673,432                    97.32       404,368                        14                      

13 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 13 (สงขลา) 7,102,800                  6,801,690                                      2,606,400                         2,606,381 630,000                     630,000               10,339,200                   10,038,071                    97.09       301,129                        16                      

14 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 1 สาขาแมฮ่่องสอน 36,319,000               35,421,978                                   1,885,000                         1,876,025 7,990,000                  7,690,000            46,194,000                   44,988,003                    97.39       1,205,997                     13                      

15 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 3 สาขาแพร่ 45,982,000               45,407,080                                11,202,700                       11,195,028 13,630,000                13,630,000         70,814,700                   70,232,108                    99.18       582,592                        3                        

16 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 4 สาขาพิษณุโลก 12,151,600               11,167,675                                   7,540,000                         7,540,000 6,370,000                  6,370,000            26,061,600                   25,077,675                    96.22       983,925                        18                      

17 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 4 สาขานครสวรรค์ 2,260,000                  2,075,097                                      9,039,600                         9,039,600 4,900,000                  4,900,000            16,199,600                   16,014,697                    98.86       184,903                        5                        

18 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 6 สาขานครพนม 7,092,000                  6,181,534                                      9,801,200                         7,286,000 9,800,000                  9,800,000            26,693,200                   23,267,534                    87.17       3,425,666                     22                      

19 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 7 สาขาอุบลราชธานี 10,664,000               10,279,160                                   9,860,000                         9,841,915 16,240,000                16,240,000         36,764,000                   36,361,075                    98.90       402,925                        4                        

20 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 9 สาขาปราจีนบุรี 10,048,000               8,786,378                                   11,525,700                       11,522,500 2,030,000                  2,030,000            23,603,700                   22,338,878                    94.64       1,264,822                     19                      

21 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 10 สาขาเพชรบุรี 8,504,400                  8,264,400                                      5,625,600                         5,625,600 3,430,000                  3,430,000            17,560,000                   17,320,000                    98.63       240,000                        7                        

22 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 12 สาขากระบ่ี 9,794,000                  9,593,600                                      2,610,000                         2,610,000 490,000                     490,000               12,894,000                   12,693,600                    98.45       200,400                        9                        

23 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 13 สาขานราธิวาส 9,565,200                  8,552,680                                      5,502,800                         5,502,800 490,000                     490,000               15,558,000                   14,545,480                    93.49       1,012,520                     20                      

รวมทั้งส้ิน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ล าดับที่
 งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  รวมทั้งส้ิน



 
 

ผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : เบิกจ่ายภาพรวม 

11 

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 30 มิ.ย. 64 

ผลการเบิกจ่าย 
ณ 28 มิ.ย. 64 

วาระท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ต่อ) 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………… 
 มติที่ประชุม................................................................................... ....................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 


