
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

คร้ังท่ี 7/2559 

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจกิายน 2559 

ณ ห้องประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

_______________________________________ 

ผู้มาประชุม 

1. นายประชัญ  ค ามาบุตร ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

2. นายสมควร  พรมมา  ผอ.ส่วนอ านวยการ  

3. นายสุธน ตันโสภณธนาศักดิ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกปุาและหน.กลุ่มวจิัยฯ อีกหน้าที่หนึ่ง  

4. นายจ าเนยีร หนูแย้ม  ผอ.ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา  

5. นายไกรสร  วริิยะ  ผอ.ส่วนจัดการที่ดนิปุาไม้  

6. นายเดชา ชมดี  ผอ.ส่วนจัดการปุาชุมชน และ  

    หน.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14 

7. นางสาวประค าแก้ว บุญธรรม ผอ.ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

8. นายสุชาติ พงศเ์ศรษฐ์กุล  ปุาไม้จังหวัดอุทัยธานี  

9. นายวิชัย  แตโช  ปุาไม้จังหวัดพิจติร  

10. นายมณฑล หนูทอง  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี  

11. นายภัทธณัฐ วงศอ์ินทร์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจติร 

๑2. นางณชิาพัชร ์มูสกิะวงศ ์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 

13. นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ ์หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ นว.1 (แมก่ะส)ี, หน.สถานีเพาะช า          

กล้าไม้ลานสัก จ.อุทัยธานี และ ผอ.ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวน

แหง่ชาติที่ 117 ปุาแมว่งก์-แมเ่ปิน อีกหนา้ที่หนึ่ง 

14. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสดิ์   หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ นว.2 (ทุ่งศรไีกรลาศ) 

๑5. นายเชษฐกิตติ์ ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ นว.๓ (วังรม่เกล้า) และ                   

หน.ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติที่ ๑๑๘        

ปุาเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 

และหน. หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟปุานครสวรรค์ 

อีกหนา้ที่หนึ่ง 

๑6. นายวีระ... 
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16. นายวีระ  ระบอบ  หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ นว.๔ (หว้ยน้ าลาด) และหน. ศูนย์

จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาสูงและปุาเขาพระ จังหวัด

นครสวรรค์และพิจติร อีกหนา้ที่หนึ่ง  

๑7. นายพินจิ  หล้าอยู่  หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ นว.๕ (ยอดห้วยแก้ว)  

    และหัวหนา้สายตรวจปราบปรามฯ อีกหนา้ที่หนึ่ง  

18. นายเอกรัตน์ พรหมศริิแสน หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ อน.9 (หนองปรอื) และ 

    หน.ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติ ที่ 120  

    ปุาหว้ยขาแขง้ จังหวัดอุทัยธานี อีกหนา้ที่หนึ่ง  

19. นายช านาญ  ศรีสุข  หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ อน. (บ้านกม.53) และ  

    หน.ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติ  ที่ 121 

    ปุาหว้ยทับเสลาและปุาหว้ยคอกควาย จังหวัดอุทัยธานี  

    อีกหนา้ที่หนึ่ง 

20. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์ หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ อน.10 (ทองหลาง)  

    ท าหนา้ที่ หน.หนว่ยฯ อน.11 (ทุ่งโพ) 

21. นายธนธรณ์  นิ่มชัยสกุล หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ อน.12 (เขาผาลาด)  

22. นายประกิจ  แก้วเปรม หน.ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติที่ 122  

ปุาปลายหว้ยกระเสียว 

23. นายอัครพงษ์ อ าพิน  เจา้พนักงานปุาไม้ช านาญงาน  

    (หัวหนา้สวนปุา/โครงการ)  

24. นายสมศักดิ์ อินทร์อ านวย เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน  

25. นายสกล  เวียงนาค เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน  

26. นางอนันตพร  ดั่นเจรญิ นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ  

แทน หน.ศูนย์สง่เสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) 

ผู้ไม่มาประชุม  

- ไม่ม ี

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี ้

  1. จากการประชุม ผู้บริหารกรมปุาไม้ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 

ณ ห้องประชุมกรุงศรอียุธยา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มสีาระส าคัญแจง้ให้ทุก

หนว่ยงานทราบและด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

     1.1 การบ ารุงและดูแลรักษาต้นไมท้ี่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงปลูก 

     1.2 การทวงคืนผืนปุา คทช และ One Map ขอให้ท างานตามนโยบายที่ได้รับ

มอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วงให้ได้มากที่สุด 

     1.3 การด าเนินงานด้านการอนุญาตขอให้ด าเนินการใหร้วดเร็วมากยิ่งขึน้  

     1.4 ขอให้ทุกส านักฯ ติดตามงานภาคสนามซึ่งถอืเป็นตัวชีว้ัดของกรมปุาไม้  

     1.5 เรื่อง การลักลอบขุดทองค าที่เขาพนมพา จังหวัดพิจติร ให้เร่งรัดด าเนนิการและ

รายงานผล ให้กรมปุาไม้ทราบด้วย ซึ่งในประเด็นนี้ ปุาไม้จังหวัดพิจติร ได้ด าเนินการ โดยในวันที่ 3 

พฤศจกิายน 2559 นีจ้ะมีการเปิดยุทธการเขาพนมพา จังหวัดพิจิตร 

     1.6 ขอให้ตรวจสอบไม้ของกลางให้เก็บรักษาให้ดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

     1.7 ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน และด าเนินการเกี่ยวกับ

การจัดซือ้ จัดจ้าง ให้แลว้เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 

     1.8 ขอเร่งรัดด าเนินการ การจัดตัง้ปุาชุมชนในพื้นที่ให้ครบตามเปูาหมายที่               

กรมปุาไม้ก าหนด 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านัก

จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ครัง้ที่ 6/255๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 255๙  

 มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์ ครัง้ที่ 6/255๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 255๙  

 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสั่งการและมตทิี่ประชุมครั้งที่ 6/255๙ 

 ๑. เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายรายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ ์ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง)  โดย 

ส่วนอ านวยการ 

 เร่งรัดการเบิกจ่ายรายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ ์ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง) โดยส านัก

จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการงบลงทุน จ านวน 5 กิจกรรม 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 3,474,300.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการปุาไม้ดา้นงานเพาะช ากล้าไม้ รายการจัดซื้อรถยนต์

บรรทุกดีเซล ขนาด 2 ตัน จ านวน 1 คัน งบประมาณ 982,00.- บาท ของสถานีเพาะช ากล้าไม้ลานสัก 

จังหวัดอุทัยธาน ี

 2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพงานเพาะช ากล้าไม้ รายการสร้างเรอืนเพาะช ากล้าไม้                     

ขนาด 20*20 เมตร จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 215,700.- บาท ของสถานีเพาะช ากล้าไม้ลานสัก 

จังหวัดอุทัยธานี และรายการสร้างเรอืนเพาะช ากล้าไม้ ขนาด 30*30 เมตร จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 

405,600.- บาท ของสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจติร 

 3. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานปุาไม้ รายการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 

ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างดา้นหลังคนขับ ( CAB) จ านวน 1 คัน งบประมาณ 821,000.- บาท                  

ของสว่นอ านวยการ 

 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปูองกันรักษาปุา รายการปรับปรุงบ้านพัก จ านวน 3 

หนว่ย ได้แก่ หนว่ยปูองกันรักษาปุาที่ นว.5 (ยอดห้วยแก้ว), หนว่ยปูองกันรักษาปุาที่ อน.8 (บ้าน กม. 53) 

และหนว่ยปูองกันรักษาปุาที่ อน. 10 (ทองหลาง) งบประมาณ 850,000.- บาท 

 5. กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับของกลางและหลักฐานในคดีปุาไม้ รายการสร้างโรงเรอืน

เก็บไม้ของกลาง จ านวน 2 หลัง ให้แก่หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ นว.4 (หว้ยน้ าลาด) และหนว่ยปูองกันรักษา

ปุาที่ อน.9 (หนองปรอื) งบประมาณ 200,000.- บาท 

 จึงขอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 5 กิจกรรม ใหเ้ป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายด้วย 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ สถานเีพาะช าฯ และหนว่ยปูองกันฯ เรง่รัดด าเนินการ 

 

 

 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ส่วนอ านวยการ 

  1. เรื่อง เข้าร่วมพธิีบ าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพุทธมนตถ์วายภัตตาหารเชา้ และ

บ าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม โดย สว่นอ านวยการ 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า  ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว 

0017.3/ว 2429 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2559 แจ้งเชญิชวนส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์ พรอ้มเจ้าหนา้ที่ในสังกัดร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพุทธมนต ์ถวายภัตตาหารเชา้

และพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่ 1 พฤศจกิายน 2559 ณ วัดนครสวรรค์ 

โดยผู้อ านวยการส่วนอ านวยการพร้อมเจา้หนา้ที่ได้เข้าร่วมพธิีบ าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพุทธมนต ์

ถวายภัตตาหารเชา้แล้ว ส าหรับช่วงบ่าย (เวลา 15.52 น. เป็นต้นไป) จะเป็นพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล

สวดพระอภธิรรม จะน าโดยผู้อ านวยการส่วนสง่เสริมและผูอ้ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน พรอ้ม

เจ้าหนา้ที่เข้าร่วมพธิี 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  2. มอบหมายผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตร ีและผู้ตรวจราชกา ร

กระทรวงมหาดไทยรับผดิชอบเขตตรวจราชการโดย ส่วนอ านวยการ   

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า จังหวัดนครสวรรค์ได้มหีนังสือที่ นว 0017.2/    

ว 35058 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ด้วยส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ได้มคี าสั่งส านักนายกรัฐมนตร ี

ที่ 235/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มอบหมายใหผู้ต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี

รับผิดชอบการตรวจราชการและมีอ านาจในเขตตรวจราชการใหม่ ส าหรับเขตตรวจราชการที่ 18 

จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจติร อุทัยธานี ผูร้ับผิดชอบ ได้แก่ พ.ต.ท.เธียรรัตน ์วเิชยีรสรรค์ และ

กระทรวงมหาดไทยแจง้ว่า ได้มคี าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1144/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 

แตง่ตัง้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผดิชอบเขตตรวจราชการ ส าหรับเขตตรวจราชการที่ 18 

จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจติร อุทัยธานี ผูร้ับผิดชอบได้แก่ นายกาศพล แก้วประพาฬ จึงขอ

แจ้งให้ที่ประชุมทราบและเป็นการประสานการด าเนินงานต่อไป 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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  3. เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของ รมว.ทส โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า ดว้ยมีประกาศส านักพระราชวัง ลงวันที่ 13 

ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรามาธิบดี               

จักรีนฤบดินทร สยามนิทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ในการนี้ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย              

จงึให้ทุกหนว่ยงานในสังกัดกรมปุาไม้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการรัฐมนตรวี่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมช้ัน 20 ทส. 

ดังตอ่ไปนี ้

    1. การปฏิบัติราชการในห้วงเวลานี ้ให้ทุกหน่วยปฏิบัติไปตามปกติ อย่าให้สะดุดและ

ไม่ให้ประชาชนเดือดรอ้น 

    2. ฝากใหช่้วยกันพิจารณาเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เชน่ ท าบุญ 

สวดมนต์ ฯลฯ รวมทั้งให้ทุกหนว่ยงานเข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐบาลจะก าหนด 

    3. ให้รับฟัง เผยแพรข่่าวสาร จากแหล่งข่าวของรัฐบาลนั้น อย่าตกเป็นเหยื่อ อย่าไป

ร่วมขบวนการที่ไม่หวังดีตอ่สถาบันชาติ บ้านเมือง 

    4. เน้นย้ าเรื่องการรักษาความปลอดภัยของบ้านเมือง ให้ช่วยกันสอดส่อง เพ่งเล็ง

เรื่องเวรยามภายในหนว่ยงาน รวมถึงพื้นที่รับผดิชอบ 

     - รัฐบาลมีศูนย์ติดตามสถานการณฯ์  

     - ศูนย์ตดิตามสถานการณฯ์ ของ ทส. จะมอบหมายให ้พลโทธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ 

เป็นประธาน โดยมี อส. (รองเฉลิมชัยฯ) และปม. (ผอ. อรรถพล) เป็นทีมงานหลัก 

    5. ขอให้ปี 2560 เป็นปีแหง่การปฏิบัติบูชาที่ทุกหนว่ยงานในสังกัด ทส. มุ่งมั่น อุทิศ

การอย่างเต็มก าลังความสามารถ ในการท างานถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อประโยชนส์ุขของบ้านเมือง

รวมถึงการสรา้งความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้น 

 ทั้งนี้ หา้มมใิห้เจ้าหนา้ที่พกพาอาวุธปืนออกนอกพืน้ที่ และหา้มเคลื่อนย้ายก าลังพล 

การออกปฏิบัติงานในพื้นที่รับผดิชอบให ้แต่งเครื่องแบบทุกครั้ง หากมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้อาวุธปืน

ลาดตระเวนในพืน้ที่ปุาที่รับผดิชอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการใชอ้าวุธปืน และเครื่อง

กระสุนปืน พ.ศ.2545 ค าสั่งกรมปุาไม้ ที่ 525/2545 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง 

หลักเกณฑ์การเก็บรักษา การบ ารุงรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุน และค าสั่งกรมปุาไม้ที่ 

526/2545 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง มอบอ านาจการอนุญาต ให้พนักงานเจา้หนา้ที่พา 

 

 

อาวุธปืน... 
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อาวุธปืนและเครื่องกระสุนติดตัว เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งก าชับให้ดูแลรักษาความ

สงบภายในหนว่ยงานทุกแหง่หากพบสิ่งผดิปกติที่จะบ่อนท าลายชาติ และสถาบันพระมหากษัตรยิ์ ให้

ผูอ้ านวยการส านักทุกส านัก รายงานโดยตรงตอ่อธิบดีกรมปุาไม้ หรอืผา่นผู้อ านวยการส านักปูองกัน

รักษาปุาและควบคุมไฟปุา (ผูอ้ านวยการศูนย์ตดิตามสถานการณแ์ละอ านวยความสะดวกประชาชน) 

เบอร์โทรศัพท์ 09 2262 5896 และกลุ่มไลน์ศูนย์ติดตามสถานการณฯ์ ปม. โดยทันทีเมื่อเกิด

เหตุการณไ์ม่ปกติในพืน้ที่รับผดิชอบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 4. เรื่อง ขอความรว่มมอืแตง่กายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า  กรมปุาไม้ขอความรว่มมอืให้ทุกหนว่ยงานในสังกัด

กรมปุาไม้ แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ทุกวันจันทร์ และแตง่กายด้วยชุดอนุรักษ์             

บ่าอ่อน รหัส 2/1 ทุกวันพุธ เพื่อสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีของกรมปุาไม้ จึงแจ้งขอความรว่มมอืทุกท่าน              

แตง่กายตามที่กรมปุาไม้ได้แจง้ไว้ด้วย 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  5. เรื่อง การปรับปรุงแนวทาง เรื่อง การแตง่กายไว้ทุกข์เนื่องดว้ยพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวสวรรคต โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตร ีที่ นร 0101/ว 

1899 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 แจ้งเรื่องการแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องดว้ยพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวสวรรคต ดังนี ้

 1. กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ  

    ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายก าหนดการของส านัก

พระราชวังโดยให้ใชผ้า้สักหลาดหรอืผา้โปร่งสีด า ขนาดกว้างระหว่าง 7 ถึง 10 เซนติเมตร พันแขนเสื้อ

ซ้ายเบือ้งบน 

 2. กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ  

    2.1 กรณีแตง่เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสี

กากีคอแบะ ไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรอืผา้โปร่งสีด าดังกล่าวพันแขนเสือ้ซ้ายเบือ้งบน 

 

 

 

2.2 กรณีการแต่งกาย... 
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    2.2 กรณีการแต่งกายทั่วไป ในการปฏิบัติราชการ  

   2.2.1 ข้าราชการชาย ให้แตง่กายด้วย  

    (1) ชุดไทยพระราชทาน โดยใช้เสือ้แขนสัน้หรอืแขนยาวสีขาว กางเกงสี

ด าหรอืสีขาวทั้งชุด หรือสดี าทั้งชุด และไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรอืผา้โปร่งสีด าดังกล่าวพันแขนเสือ้ซ้าย

เบือ้งบนหรอื 

    (2) ชุดสภาพตามรัฐนิยม เช่น เสื้อผ้าไทยคอพับสีขาวหรอืสีด า หรอื

เสื้อเช้ิตสีขาวหรอืสีด า ผูกเนคไทสีด า หากจะสวมเสือ้สูทหรอืเสื้อคลุมให้ใช้สดี า โดยอาจใชผ้า้สักหลาด

หรอืผา้โปร่งสีด าดังกล่าวพันแขนเสือ้ซ้ายเบือ้งบนได้ตามสมควร 

   2.2.2 ข้าราชการหญงิ ให้แตง่กายสุภาพตามรัฐนิยม โดยใช้เสือ้สีขาวหรอืสีด า  

 3. กรณีการแต่งกายตามหลักของแตล่ะศาสนา ให้เป็นไปตามหลักของศาสนาน้ัน  

 4. กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายก าหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แตง่กายตามนัน้  

 5. กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหนา้ที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตาม

ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

  6. เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติการ AO โดย สว่นปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 ผู้อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า เป็นที่ทราบกันแลว้ว่า            

กรมปุาไม้ได้แบ่งพืน้ที่ปฏิบัติการออกเป็น AO1, AO2, AO3 และ AO4 การปฏิบัติงานของหน่วยปูองกัน

รักษาปุา จะต้องด าเนนิการลาดตระเวนตรวจสอบให้ครอบคลุมพืน้ที่ปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ที่ 

AO4 ซึ่งเป็นพืน้ที่คงสภาพปุา ให้หมั่นลาดตระเวนตรวจตราอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปูองกันมิให้มีการบุกรุก 

แผ้วถาง ยึดถือครอบครอง หรอืท าประโยชน์เพิ่มเตมิ พื้นที่ AO3 ขอให้ตรวจสอบเพื่อด าเนินการตาม

กฎหมายประกอบกับค าสั่ง คสช ที่ 64/2557 และที่ 66/2557 โดยเคร่งครัด พืน้ที่ AO2 และ AO1 

ให้หม่ันตรวจสอบมิให้บุคคลใดเข้าไปท าประโยชน์ การรายงานผลการปฏิบัติงาน ขอใหร้ายงานทุกวัน

ตามแนวทางที่กรมปุาไมไ้ด้สั่งการไว้ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบและหนว่ยปูองกันรักษาปุาทุกหน่วยด าเนินการ 

 

 

 

7. เรื่อง การติดตาม... 
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 7. เรื่อง การติดตามผลการด าเนินคดี  โดย สว่นปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 ผู้อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า คดีที่อยู่ในความรับผดิชอบ

ของหน่วยปูองกันรักษาปุา ทั้งคดีไมแ้ละคดีแผ้วถางปุาขอให้ตดิตามผลการด าเนนิคดีทุกคดีให้เป็น

ปัจจุบัน และรายงานผลใหส้ านักฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยมาตรการ

ควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการของกรมปุาไม้ที่

เกี่ยวข้องทุกฉบับโดยเคร่งครัด ซึ่งส านักฯ ได้ก าชับในทุกฉบับและขอให้รายงานผลในทุกเรื่องตาม

ก าหนดเวลา จงึขอความร่วมมือดว้ย 

 มติ ที่ประชุมรับทราบและหนว่ยปูองกันรักษาปุาด าเนนิการ 

 8. เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกรณีบ้านพักตากอากาศ/รีสอรท์ ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ  

โดย ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 ผู้อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า ขอให้หน่วยปูองกันรักษาปุา 

ตรวจสอบว่ายังมีสว่นที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรอืไม่ หากมีให้ด าเนินการเพิ่มเตมิให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ส าหรับ

ส่วนที่ตรวจสอบแล้ว ยังค้างด าเนินการ เชน่ เรื่องเอกสารสิทธิ์ ขอเร่งรัดใหต้รวจสอบเอกสารสิทธิ์วา่

ได้มาโดยชอบหรือไม ่เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 9. เรื่อง โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษ์ปุา (รสทป.) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  โดย ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 ผู้อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า ในปีนี้ ส านักฯ มโีครงการ

ฝกึอบรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษ์ปุา (รสทป.) จ านวน 2 รุ่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

จังหวัดนครสวรรค์ 1 รุ่น จะด าเนนิการฝึกอบรมราษฎรในท้องที่ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัด

นครสวรรค์ ในเบือ้งตน้ทราบจากหัวหนา้ฝาุยส่งเสริมการมสี่วนรว่มด้านปูองกันและปราบปราม                 

ว่าได้ประสานงานกับหมูบ่้านเปูาหมายไว้แลว้ ส าหรับโครงการของกรมปุาไม้ จ านวน 1 รุ่น ก าหนด

เปูาหมายไว้ว่าจะด าเนนิการฝึกอบรมราษฎรท้องที่ต าบลคอกควาย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี               

ขอความรว่มมอืจากปุาไม้จังหวัดอุทัยธานี, หนว่ยปูองกันรักษาปุาที่ อน.10 (ทองหลาง) และหนว่ย

ปูองกันรักษาปุา ที่ อน.9 (หนองปรอื) ประสานงานกับหมูบ่้านเปูาหมายบริเวณเขาเต่า ต าบลคอกควาย 

เกี่ยวกับผูเ้ข้าอบรมและสถานที่ไว้ด้วย การฝึกอบรมทั้งสองรุ่นได้ก าหนดให้ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ

ภายในไตรมาสที่ 1 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

10. เรื่อง การตรวจ... 
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  10. เรื่อง การตรวจสอบการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ โดย สว่นปูองกันรักษาปุา

และควบคุมไฟปุา  

ผูอ้ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า ขอให้หนว่ยปูองกันรักษาปุา

ทุกหน่วย ตรวจสอบการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ ตามข้อมูลแผนที่บุกรุกจากการแปลภาพถ่าย

ระยะไกล  ของหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ อน.10 (ทองหลาง) และหนว่ยปูองกันรักษาปุาที่ นว.1                 

(แมก่ะส)ี ซึ่งขณะนีห้นว่ยปูองกันรักษาปุาที่ อน.10 (ทองหลาง) ได้รายงานแล้ว ขอเร่งรัดใหห้นว่ย

ปูองกันที่ นว.1 (แมก่ะส)ี เร่งรัดด าเนินการด้วย 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ หนว่ยปูองกันฯ นว.1 (แมก่ะส)ี เร่งด าเนินการรายงานต่อไป 

 ส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า 

  11 . เรื่อง อนุมัตโิครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย สว่นส่งเสรมิการปลูกปุา 

 ผู้อ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกปุา แจง้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับ

จัดสรรงบประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 กิจกรรม คอื กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้และ

กิจกรรมฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษ์ปุา รสทป. งบประมาณทั้งสิน้ 1,700,000.- บาท                 

โดยกิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 500,000 กล้า มสีถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด

นครสวรรค์ และโครงการปรับปรุงปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแมว่งก์-แมเ่ปิน รับผิดชอบ และกิจกรรม

ฝกึอบรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษ์ปุา รสทป. จ านวน 1 รุ่น จ านวน 100 คน  ส่วนปูองกันรักษาปุาและ

ควบคุมไฟปุา รับผดิชอบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 ส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้  

  12. เรื่อง ให้เจ้าหนา้ที่ไปท าการส ารวจพื้นที่เปูาหมายเพื่อก าหนดเป็นปุาอนุรักษ์ตาม

กฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ โดย สว่นจัดการที่ดินปุาไม้ 

  ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ แจง้ว่า สบืเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีนโยบายเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศตามนโยบายปุาไม้แห่งชาติ            

ซึ่งส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 12 ส่งส าเนาค าสั่งส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 12 ที่ 322/2559 ลงวันที่ 

17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ให้เจ้าหนา้ที่ไปท าการส ารวจพื้นที่เปูาหมายเพื่อก าหนดเป็น 

ปุาอนุรักษ์... 
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ปุาอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ ให้ส านักฯ ทราบเพื่อเป็นการประสานการด าเนินงานกับ

เจ้าหนา้ที่ของส านักฯ โดยให้เจ้าหนา้ที่ของส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 12 ผูม้ีรายชื่อตามค าสั่ง ออกไป

ท าการส ารวจเบือ้งตน้พืน้ที่เปูาหมายตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ก าหนดว่ามีสภาพ

ปุาสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเพิ่มเติมเป็นพืน้ที่อนุรักษ์ตามกฎหมายในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ปุา เขตหา้มล่าสัตว์ปุา เป็นต้น และใหร้ายงานผลการส ารวจตามแบบฟอร์มและใหล้งนามรับรองแผนที่

แสดงขอบเขตพืน้ที่ ส่งให้ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 12 ภายในวันที่ 9 พฤศจกิายน 2559 ซึ่งต่อมา

กรมปุาไม้ได้มีค าสั่งที่ 2587/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

และคณะท างานพิจารณาการส ารวจและก าหนดพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ เพื่อผนวกพืน้ที่เป็นปุาอนุรักษ์

ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ โดยในค าสั่งสรุปว่า การก าหนดพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ เพื่อผนวก

พืน้ที่เป็นปุาอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่น จะต้องเป็นพืน้ที่ที่ไม่ขัดกับภารกิจหรือโครงการที่

มีอยู่เดิม ในพืน้ที่ของกรมปุาไม้ และใหค้ณะกรรมการและคณะท างานมหีนา้ที่ให้ความเห็นในเรื่อง

ดังกล่าวตามหลักวิชาการและข้อเท็จจริง 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 ส่วนจัดการป่าชุมชน  

  13. เรื่อง การเร่งรัดจัดตั้งปุาชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดย สว่นจัดการปุาชุมชน 

 ผู้อ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน แจง้ว่า ดว้ยได้รับการประสานจากกรมปุาไม้                   

ให้เร่งรัดจัดตัง้ปุาชุมชนตามนโยบายรัฐบาลโดยด าเนินการรับค าขอจัดท าโครงการปุาชุมชน (ปชช.1) 

จากชุมชนที่มีพื้นที่ปุา ให้ครบจ านวนเปูาหมายที่ตัง้ไว้ทั่วประเทศ จ านวน 21,850 หมูบ่้าน จึงขอแจ้ง

ศูนย์ปุาไม้จังหวัดอุทัยธานี และศูนย์ปุาไม้จังหวัดพิจติร พิจารณาด าเนนิการในพืน้ที่รับผดิชอบด้วย  

ส าหรับในพืน้ที่จังหวัดนครสวรรค์จะได้มอบหมายเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบลงพืน้ที่เร่งรัดด าเนินการโดย

ด่วน ต่อไป 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น  

 ไม่ม ี

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

     

           

 

 

 

 

 

 

   

 


