
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

คร้ังท่ี 4/2560 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 28 กันยายน 2560 

ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรป่าไม้ 

_______________________________________ 

ผู้มาประชุม 

1. นายประชัญ  ค ามาบุตร ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

    และปุาไม้จังหวัดนครสวรรค์ 

2. นายสมศักดิ์  อนิทร์อ านวย ผอ.ส่วนอ านวยการ 

3. นายสมควร  พรมมา  ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา  

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  พงศ์เศรษฐ์กุล ปุาไม้จังหวัดอุทัยธานี 

9. นายวิชัย  แตโช  ปุาไม้จังหวัดพิจติร  

10. นายมณฑล หนูทอง  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี  

11. นายภัทธณัฐ วงศอ์ินทร์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจติร 

12. นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ ์หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ นว.1 (แมก่ะส)ี และ หน.สถานีเพาะช า          

กล้าไม้ลานสัก จ.อุทัยธานี อีกหนา้ที่หนึ่ง 

13. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสดิ์ หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ อน.10 (ทองหลาง) และ  

หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ อน. 11 (ทุ่งโพ) อีกหนา้ที่หนึ่ง 

14. นายเชษฐกิตติ์ ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ นว.๓ (วังรม่เกล้า) และหน. 

หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟปุานครสวรรค์ อกีหน้าที่

หนึ่ง 

 

 

15. นายวีระ... 
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15. นายวีระ  ระบอบ  หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ นว.๔ (หว้ยน้ าลาด)  

๑6. นายพินจิ  หล้าอยู่  หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ นว.๕ (ยอดห้วยแก้ว), หน.หนา้หนว่ย  

ปูองกันฯ ที่ นว.2 (ทุ่งศรไีกรลาศ) และหัวหนา้สายตรวจ

ปราบปรามฯ อีกหนา้ที่หนึ่ง 

17. นายเอกรัตน์ พรหมศริิแสน หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ อน.9 (หนองปรอื) หน. โครงการพืน้ที่

ต้นแบบบูรณาการแก้ปัญหาและพัฒนาพืน้ที่ ต าบล               

แก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อีกหนา้ที่หนึ่ง 

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

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

21. นายโสฬัสว์  หวังการ หน.ด่านปุาไม้ปากน้ าโพ 

22. นายอัครพงษ์ อ าพิน  เจา้พนักงานปุาไม้ช านาญงาน  

    (หัวหนา้สวนปุา/โครงการ)  

23. นายสกล  เวียงนาค เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 

24. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์ เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน  

25. นายนพรัตน์  หริัญค า นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 

๒6. นางสุจติรา  ชนะฤทธิชัย    พนักงานพิมพ์ ส3  

๒7. นายณรงค์  เพ็ชรพชัิย  พนักงานธุรการ ส.๒ 

 28. นางสาววลัยพร หลอ่เลิศธรรม นักวิชาการเงนิและบัญชี  

29. นางสาวกานต์สุดา  หล่อเลิศธรรม   นักวิชาการเผยแพร ่

30. นางกาญจนาภา จันทสร  นักวิชาการเผยแพร่  

31. นางสาวอมรรัตน ์ อานมณ ี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

32. นางสาวอุไรรัตน ์ พันธ์วงศ์  เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

33. นางสาวรัชนก  เอี่ยมนุช    เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

34. นางสาวชนสิรา  เดชอิทธิสาร   เจา้หนา้ที่เผยแพร่  

 

 

 

35.นางสาววิชุดา... 
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35. นางสาววิชุดา  จันทขาว  เจ้าหนา้ที่การเงินและบัญชี 

36. นางสาวนิรัชรา  ยอดแก้ว  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

37. นางณัฐปาลิน  พัฒนสริินนท์ เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

38. นางสาวบังอร  เพ็ชรผ้ึง  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล 

๓9. นางสาวรัตถกาล  อยู่สนิท    เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

40. นางสาวมัสวิมล  ราชเสนา   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

41. นายดาบชัย  ดศีร ี    เจา้หนา้ที่การเกษตร  

42. นายดนัสถ์  ศิรภิาพ    เจา้หนา้ที่การเกษตร  

43. นางภัคจิรา  ดีศรี     เจ้าหนา้ที่การเกษตร  

44. นางสาววัชรา  บุญตาปวน    เจา้หนา้ที่ธุรการ  

45. นางสาวจุฑามาศ  บูรณภวังค์   เจ้าหนา้ที่ธุรการ  ม.3 

46. นางปรียาพร  พรไกรเนตร  เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

47. นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์  เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

๔8. นางสาวสุรสา  กนกปัตร ์   เจ้าหนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

49. นายดิเรก  กุหลาบศรี  พนักงานพิทักษ์ปุา 

50. นายพรชัย  จันทร์สาคร  นติิกร  

51. นายพงศ์ภัทร  พัชระกุล  นิตกิร  

52. นางสาวศิรินาถ  สาสุนันท์  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี  

53. นางสาวนภาพรรณ  ปุุนยิม้  เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

54. นายภคินธร  จันทร   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

55. นางเนาวรัตน์  รัตนสุข  เจ้าหนา้ที่ตรวจปุา 

56. นางสาวณัฎฐณิชา  รัตนสุข  เจ้าหนา้ที่ตรวจปุา  

57. นางสาวปาริชาติ  โนนจันทร์ เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

58. นางสนอง  คงเงิน   เจา้หนา้ที่ธุรการ  

๕9. นายบัญญัติ  ภู่จิรเกษม  เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

60. นายโกมินทร์  ทองพ่วง  ผูช่้วยพนักงานพิทักษ์ปุา  

 

 

 

61. นายเอกสิทธิ์... 
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61. นายเอกสิทธิ์  ดวงคันธี  ผูช่้วยพนักงานพิทักษ์ปุา  

62. นางสาวณัฐจิรา  สรจติวิรกีุล เจา้หนา้ที่ตรวจปุา  

63. นางสาวพิจติรา  อารีเอื้อ  เจา้หนา้ที่ตรวจปุา  

64. นายภูวสุ  รุง่สุวรรณ ์ ผูช่้วยพนักงานพิทักษ์ปุา 

65. นางสาวเสาวคนธ์  ปุณณสุวรรณ์ เจา้หนา้ที่ตรวจปุา 

66. นางสาวกนกลักษณ์  ถาวรประภาสวัสดิ์ เจา้หนา้ที่ตรวจปุา  

67. นางวิราศนิี  ยุธร     พนักงานเพาะช า  

68. นางสาววีรนุช  พรมจันทร์  เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

69. นางสาวดารนินัฎฐ์  กองขุนทด เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

70. นายนิรุตน ์ พึ่งไชย    เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

71. นางยุวดี  อ าพิน     เจ้าหนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

72. นางสาวิไล  พันกลั่น  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

73. นางสาวอังสุมาริน  สุขเอม   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

74. นางนพวรรณ  เณรตาก้อง  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล 

75. นางรุจิรา  ราตร ี    เจา้หนา้ที่การเกษตร  

76. นางโสภา  มั่นคง     เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

77. นางสาวสาวิตรี  มว้นทอง  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

78. นายปกิต  ลูกปัด   ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

79. นายเอกมล  มานุวงศ ์ ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

80. นางจีรพรรณ  ดวงประทุม   เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

81. นางสาวกชพร  ขาวสุข  เจา้หนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

82. นางสาวศศธิร  เกิดศิร ิ เจ้าหนา้ที่ธุรการ ม.3  

83. นางสาวฉันทนา  วงษ์หริัญ  นักวิชาการเผยแพร่  

84. นางลักขณา  พวงมาลัย  นักวิชาการเผยแพร่   

85. นายรชต  เอี่ยมจุฬา  ช่างส ารวจ  

 

 

 

86. นายอเนก... 
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86. นายอเนก  นาคกราย  นักวิชาการเผยแพร่  

87. นางสาวธัญลักษณ์  ณัทพงศ์เมธี นักวิชาการเผยแพร่  

88. นายธนภัสสร ์ ดอนดีไพร  พนักงานพิทักษ์ปุา  

89. นางสาวจันทรา  ผลภักดี  เจ้าพนักงานธุรการ 

90. นางวนดิา  รุง่ราษีงง  เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

91. นางนันทนา  วงศ์ษา  เจา้หนา้ที่ธุรการ  

92. นางสาวเมธาวี  อรา่มกุล  เจา้หนา้ที่ธุรการ  

93. นางสาวกาญจนา  อ่วมสุข  เจา้หนา้ที่ธุรการ  

94. นางมาศสุภา  โตวิวัฒน ์ พนักงานพิมพ์ ส.3  

95. นายพงษ์พันธ์  ภุมรนิทร์  ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

96. นางสาวนิ่มอนงค์  ส าเนยีงแจม่ เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

97. นายเจมวัฒน ์ นัสฐาน  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

98. นายนิวัฒน์  เหมอืนทอง  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

99. นางสาวศตกมล  สุม่ทา  เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3)  

100. นายชัยฤทธิ์  มุธิตา  นักวิชาการเผยแพร่  

101. นายสุพจน ์ ดาวดงึษ์   เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

102. นายอิทธิพร  วนิัยพานิช  เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

103.นายชุมพล  มณีธรรม  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

104. นางอนันตพร  ดั่นเจรญิ นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ แทน หน.ศูนย์สง่เสริม 

วนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. นางณชิาพัชร ์ มูสิกะวงศ ์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ (ติดราชการ) 

2. นายประกิจ  แก้วเปรม  เจา้พนักงานปุาไม้ช านาญงาน  (ติดราชการ) 

3. นางสมศรี  ไชยกูล   เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ลาพักผอ่น) 

4. นางพิมพ์พิสา  จันเพ็ง  เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ลาปุวย) 

3. นายสุภาษิต  ดวงประทุม  ช่างส ารวจ (ติดภารกิจในพืน้ที่) 

4. นายสุนทร  เฉยปัญญา  ช่างส ารวจ (ติดภารกิจในพืน้ที่)  

 

1. เรื่อง พิธี... 
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  1. เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของขา้ราชการและพนักงานราชการกรมปุาไม้ 

  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ (นายประชัญ              

ค ามาบุตร) น าข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว เนื่องในวันสถาปนากรมปุาไม้ ครบรอบ 121 ปี                    

(18 กันยายน 2560) 

  2. เรื่อง พิธีมอบโล่ประกาศเกียรตคิุณสาขาอาชีพปลูกสร้างสวนปุา ประจ าปี 2560 

ให้แก่เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสร้างสวนปุา 

  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  เป็นผู้แทนกรมปุาไม้ 

มอบโล่ประกาศเกียรตคิุณสาขาอาชีพปลูกสร้างสวนปุา ให้แก่เกษตรกรดีเด่น จังหวัดนครสวรรค์และ

จังหวัดอุทัยธานี โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

   1. นายสายัญ  สิรนินท์  เกษตรกรดีเด่น จังหวัดนครสวรรค์  

   2. นายณรงค์  พูลพันธ์ เกษตรกรดีเด่น จังหวัดอุทัยธานี 

  3. เรื่อง พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผูเ้กษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 

  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  เป็นผู้แทนกรมปุาไม้

มอบประกาศเกียรติคุณและมอบของที่ระลึกใหแ้ก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 มีขา้ราชการในสังกัดเกษียณอายุราชการจ านวน 2 ราย ดังนี้ 

   1. นายช านาญ  ศรีสุข ต าแหน่ง เจา้พนักงานปุาไม้ช านาญงาน หัวหน้าหนว่ย

ปูองกันรักษาปุาที่ อน.8 (บ้าน กม.53) 

   2. นายประกิจ  แก้วเปรม ต าแหน่ง เจา้พนักงานปุาไม้ช านาญงาน ประจ า

หนว่ยปูองกันรักษาปุาที่ อน.8 (บ้าน กม.53) 

  โดยผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ มอบของที่ระลึก

ให้แก่นายช านาญ ศรสีุข ส าหรับนายประกิจ แก้วเปรม เนื่องจากติดภารกิจในพืน้ที่จึงขอรับมอบ

ภายหลังการประชุม 

 

 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี ้

  1. ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงรว่มใจกันท างานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  2. การปฏิบัติงานของบุคลากร ขอให้ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน เช่น มาท างาน              

แตเ่ชา้และไม่หายไประหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น และขอใหป้ฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ                

มีความสามัคคีปรองดอง การท างานขอให้ตัง้อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วย

ความโปร่งใส่ ถูกต้อง ชอบธรรม 

  3. ขอความรว่มมอืบุคลากรทุกท่านรว่มสมัครเป็นจติอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสามารถ

ลงทะเบียนได้ที่ ที่วา่การอ าเภอในท้องที่ ทั้งนีข้อให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนไปแสดงตนในการ

ลงทะเบียนดังกล่าวด้วยตนเอง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านัก

จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560     

 แก้ไขหน้าที่ 3 ข้อ 25 

 เดิม นายนพรัตน์  หริัญค า นักวิชาการปุาไม้ช านาญงาน  

 แก้ไขเป็น นายนพรัตน์  หริัญค า    นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 

  มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์ ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสั่งการและมตทิี่ประชุมครั้งที่ 3/2560 

1. เรื่อง แผนปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ปุาที่ถูกบุกรุก ประจ าปีงบประมาณ 2560  โดย 

ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา  

ผูอ้ านวยส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า ตามที่ได้แจง้ในการประชุมครั้งที่

แล้ว ความวา่กรมปุาไม้ก าหนดเปูาหมาย ในการด าเนินการยึดคนืพืน้ที่ปุาจ านวน 100,000 ไร่ ส าหรับ

เปูาหมายของส านักฯ จ านวน 1,500 ไร่ แบ่งเป็น จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 900 ไร่ จังหวัดนครสวรรค์

จ านวน 600 ไร่  ในภาพรวมของส านักฯ สามารถด าเนินการได้ประมาณ 1,800 ไร่ ซึ่งถือวา่เกินกว่า

เปูาหมายที่ก าหนดไว้ แตห่ากพิจารณารายจังหวัดแลว้พบว่า จังหวัดอุทัยธานียังด าเนินการได้ต่ ากว่า

เปูาหมายที่ก าหนด ส าหรับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สามารถด าเนินการได้เกินเปูาหมายที่ก าหนดไว้ และ

ขอขอบคุณหัวหนา้หนว่ยปูองกันรักษาปุาที่ นว.4 (หว้ยน้ าลาด) ที่สามารถด าเนินการได้มากที่สุดใน

พืน้ที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี หนว่ยปูองกันรักษาปุาที่ อน.12 (เขาผาลาด) สามารถ

ด าเนนิการได้มากที่สุดในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จงึขอขอบคุณเจา้หนา้ที่ทุกท่านที่ใหค้วามรว่มมอืในงาน

ดังกล่าว ส าหรับเปูาหมายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนทั้งสิน้ 1,500 ไร่ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

2. เรื่อง รายงานผลปฏิบัติงานการตรวจสอบการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้  โดย 

ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 ผูอ้ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า ตามที่ได้แจง้ในการประชุม

ครั้งที่แล้ว วา่ยังมีบางหนว่ยที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้

จากการอ่านแปลภาพถ่ายระยะไกล ไม่แล้วเสร็จ ขอใหห้นว่ยปูองกันรักษาปุาที่ยังด าเนินการไม่แล้ว

เสร็จเร่งรัดการด าเนินงานโดยด่วน 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

3. เรื่อง เพิ่มเติมการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุาและควบคุมไฟปุา 

โดย ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

ผูอ้ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า ขอก าชับให้ทุกหนว่ยปูองกัน

รักษาปุา เพิ่มเตมิข้อมูลการรายงานตามแบบ 101 และ 102 โดยใหเ้พิ่มว่าเป็นพืน้ที่บุกรุกก่อนปี 

2557 หรอืหลังปี 2557 เพื่อให้เจ้าหนา้ที่สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

4. เรื่อง การก าหนด… 
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4. เรื่อง การก าหนดเปูาหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แหง่พระราชบัญญัติ             

ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดย สว่นปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 ผูอ้ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า .ขอเร่งรัดใหทุ้กหน่วยฯ 

ติดตามผลการด าเนินคดี แผ้วถางปุาทุกคดี และรายงานผลเพื่อด าเนินการตามมาตรา 25                      

แหง่พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ 2560             

กรมปุาไม้ก าหนดเปูาหมายไว้ 140 ไร่ สามารถด าเนินการได้จ านวนทั้งสิน้ 420 ไร่ ซึ่งถือวา่เกิน

เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

  1. เรื่อง ขอเรียนเชญิเข้าร่วมพธิีในการถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีพุทธศักราช 2560 โดย สว่นอ านวยการ 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า  ก าหนดการถวายผา้พระกฐินพระราชทานของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดบวรมงคลราช

วรวิหาร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ทั้งนี ้ส านักฯ 

ได้แจง้เวียนหนังสือใหทุ้กหน่วยงานได้ทราบแล้ว หากมีความประสงค์รว่มท าบุญขอใหร้วบรวมปัจจัย

น าส่งที่สว่นอ านวยการ ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  2. เรื่อง ขอเชิญรว่มโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ของ

กรมปุาไม้ ประจ าปี 2560โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า ขอแจง้ก าหนดการถวายผา้กฐินพระราชทานของ

กรมปุาไม้ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่ระหว่างวันที่             

๑5-16 ตุลาคม ๒๕๖๐ จงึขอแจง้ให้ขา้ราชการและบุคลากรในสังกัดทราบและเข้าร่วมพธิีดังกล่าว

ต่อไป  ทั้งนี ้ผู้มจีติศรัทธาสามารถรวบรวมปัจจัยน าสง่ได้ที่ส่วนอ านวยการ ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม 

๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

3. เรื่อง ให้ขา้ราชการ... 
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 3. เรื่อง ให้ขา้ราชการและลูกจา้งประจ าไปปฏิบัติราชการ โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า กรมปุาไมไ้ด้มคี าสั่งที่ ๒๕๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ข้าราชการและลูกจา้งประจ าไปปฏิบัติราชการ โดยใหข้้าราชการ รายนาย

โสฬัสว์ หวังการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน สังกัดส่วนด่านปุาไม้ ส านักปูองกันรักษาปุาและ

ควบคุมไฟปุา ไปปฏิบัติราชการท าหน้าที่หัวหน้าด่านปุาไม้กรุงเทพ สาขาบางโพธิ์ ส านักปูองกันรักษาปุา

และควบคุมไฟปุา และใหข้้าราชการ รายนายเจตนา อรุณเพ็ง ต าแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส สังกัด                

ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ไปปฏิบัติราชการส านักจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ สว่นปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ท าหน้าที่หัวหน้าด่าน              

ปุาไม้ปากน้ าโพ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  4. เรื่อง เรง่รัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย สว่นอ านวยการ 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า  เนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จงึขอเร่งรัดทุกหน่วยงานจัดส่งใบส าคัญเบิกจ่ายใหส้่วนอ านวยการ โดยด่วน 

 ผู้อ านวยการส านักฯ แจง้ว่า ขอเน้นย้ าเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณและขอให้ทุก

หนว่ยงานส ารวจ ตรวจสอบ ความเรียบร้อยของอาคารส านักงาน บ้านพัก หากมีความช ารุด ทรุดโทรม 

ขอให้จัดท าค าของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม พรอ้มแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ส่งให้ส านัก เพื่อรวบรวม

ข้อมูลเสนอของบประมาณต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

5. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สทิธิประโยชน์ของ

พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย ส่วนอ านวยการ 

นางสาวประค าแก้ว บุญธรรม ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ

แจ้งว่า ดว้ยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๐ เรื่อง สทิธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติใหพ้นักงานราชการ

ผูใ้ดที่ท างานครบ ๑ ปีขึ้นไป และในปีที่ผ่านมา พนักงานราชการผู้นัน้มไิด้ลาพักผอ่นประจ าปี หรอืลา

พักผอ่นประจ าปีแลว้ไม่ครบ ๑๐ วันท าการ ให้สามารถน าวันลาพักผอ่นที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ลามาสะสมได้ 

 

 

 

แตว่ันลาพักผอ่น... 
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แตว่ันลาพักผอ่นที่น ามาสะสมต้องไม่เกิน ๕ วันท าการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผอ่นในปีปัจจุบันแล้ว

จะต้องไม่เกิน ๑๕ วันท าการ และให้ได้ค่าตอบแทนระหว่างลา ทั้งนี้ สิทธิประโยชนอ์ื่นใดที่มไิด้ปรับปรุง

แก้ไข ยังคงให้ถือปฏิบัติตามที่ คพร. ก าหนดไว้เดิม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  6. เรื่อง กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560 โดย 

ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 ผูอ้ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า กฎกระทรวงการขออนุญาต

และการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบันได้มีผลบังคับใช้และยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเก่าทั้งหมด ให้ใชฉ้บับนีใ้นการปฏิบัติ

ราชการแทน โดยกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ได้ก าหนดใหก้ารขออนุญาตท าไม้หวงห้าม ใหย้ื่นตอ่อธิบดีกรม 

ปุาไม้ สถานที่ยื่นค าขออนุญาตในพืน้ที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กรมปุาไม้ สว่นจังหวัดอื่นให้ยื่นที่ส านัก

จัดการทรัพยากรปุาไม้ในท้องที่ ซึ่งกรมปุาไม้จะมีค าสั่งมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากร

ปุาไม้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปุาไม้ ในเรื่องดังกล่าวต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบทั่วกัน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  7. เรื่อง ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการน าไม้หวงห้ามหรอืไม้ที่มีช่ือหรอืชนิดตรงกับไม้

หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรอืเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกจังหวัด โดย ส่วนปูองกัน

รักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

ผูอ้ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการ

น าไม้หวงห้ามหรอืไม้ที่มีช่ือหรอืชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรอืเครื่องใช้

เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อครบก าหนด ๓๐ วัน หลังจากรับทราบจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ประมาณสืน้เดือนกันยายน ๒๕๖๐ นี ้โดยมีระเบียบที่ก าหนดเพิ่มเติมขึ้นมา 

คือ ไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรอืเครื่องใช้มาแล้ว ก าหนดเพิ่มเติมกรณีไม่ใช่ไม้สัก 

ต้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี กรณีไมส้ัก ตอ้งไม่นอ้ยกว่า ๑๐ ปี การยื่นขออนุญาตต้องยื่นผ่านจังหวัดเชน่เดิม

และพนักงานเจ้าหนา้ที่ในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท้องที่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ

ตรวจพิสูจน์ไม้เป็นกรรมการร่วม  

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

8. เรื่อง แนวทางปฏิบัติ... 
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  8. เรื่อง แนวทางปฏิบัติการด าเนินคดี ตามพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 

4) พ.ศ.2559  โดย ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

ผูอ้ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า  กรมปุาไม้ได้แจง้แนวทาง

ปฏิบัติการด าเนนิคดี ตามพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือ            

กรมปุาไม้ ดว่นที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๔๒/๙๕๙๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งส านักฯ ได้แจง้เวียน

ให้ทุกหนว่ยงานทราบ จึงขอเน้นย้ าในที่ประชุมอีกครั้ง โดยกรมปุาไม้ได้แจง้ว่า ในการบันทึกการจับกุม 

ในคดีความผดิเกี่ยวกับปุาสงวนแห่งชาติ เจ้าหนา้ที่ผู้ตรวจจับกุมให้บันทึกด้วยว่า เจ้าหนา้ที่ผู้จับกุมเป็น

ผูร้ับผิดชอบพืน้ที่ปุาสงวนแห่งชาติที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งให้มพีนักงานเจ้าหนา้ที่เป็นพยานในชัน้สอบสวน 

ยืนยันว่าพืน้ที่ปุาสงวนแห่งชาติดังกล่าวอยู่ในความรับผดิชอบ จงึขอแจง้ให้หน่วยปูองกันรักษาปุา ทราบ

และปฏิบัติ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  9. เรื่อง การตรวจสอบพืน้ที่ภาพถ่ายดาวเทียม ปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๕๙ โดย ส่วน

ปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา  

ผูอ้ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า สืบเนื่องจากข้อสั่งการของ

อธิบดีกรมปุาไม้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ กรมปุาไม ้ได้สั่งการว่า 

ผลการตรวจสอบพืน้ที่ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2558 และ ปี 2559 มีพื้นที่บุกรุกเป็นจ านวนมากขอให้

หนว่ยงานในพืน้ที่ตรวจสอบในพืน้ที่ใหล้ะเอียด วา่มีขอ้มูลการบุกรุกพืน้ที่ปุาไม้และสภาพปัจจุบันมสีภาพ           

เชน่ไร ขอให้รายงานกรมปุาไม้ ภายในสิน้เดือนตุลาคมนี ้ซึ่งทางส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา     

ได้รับมอบข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากส่วนจัดการที่ดินปุาไม้แลว้ และเพื่อความรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงาน ได้ให้เจา้หนา้ที่แยกพิกัดพืน้ที่ในแตล่ะหน่วยฯ ใหแ้ล้ว จงึขอให้หน่วยปูองกันฯ เข้าตรวจสอบพืน้ที่

ตามพิกัดดังกล่าวอย่างละเอียดและรีบรายงานให้ส านักฯ ทราบโดยด่วน พร้อมนี้ ผูอ้ านวยการส านักฯ          

ขอเชญิหน่วยปูองกันฯ ประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรปุาไม้  

ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ แจง้ว่า เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ครบถ้วน เห็นควรเชญิหัวหน้า

โครงการฯ ให้พืน้ที่เข้าร่วมการประชุมด้วย 

ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ แจง้ว่า ให้หัวหน้า

โครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อรว่มพิจารณารายละเอียดในพืน้ที่ร่วมกัน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

10. เรื่อง การยื่น... 
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10. เรื่อง การยื่นค าร้องขอให้รบิทรัพย์สินของกลาง ตามพระราชบัญญัติปุาสงวน

แหง่ชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

2559 มาตรา 17  โดย ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา  

นายพงศ์ภัทร พัชระกุล ต าแหน่ง นติิกร แจง้ว่า กรมปุาไมไ้ด้มหีนังสือ ด่วนที่สุด ที่                

ทส 1605.42/19626 ลงวันที่ 22 พฤศจกิายน 2559 แจ้งว่าเนื่องด้วยพระราชบัญญัติปุาสงวน

แหง่ชาติ พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 มีผลใช้

บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คอืวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีการ

แก้ไขในสาระส าคัญเกี่ยวกับการยื่นค าร้องขอให้รบิของกลาง ตามมาตรา 35 แหง่พระราชบัญญัติปุาสงวน

แหง่ชาติฯ ซึ่งเมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นค าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดี เพื่อขอใหส้ั่งรบิทรัพย์สิน เป็นหนา้ที่

พนักงานเจ้าหนา้ที่จะต้องด าเนนิการประกาศให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สนิที่พนักงานอัยการรอ้งขอให้

ริบมายื่นค าร้องขอเข้ามาในคดีก่อนมคี าพิพากษาของศาลชัน้ต้น เพื่อขอคนืทรัพย์สิน ซึ่งการประกาศ

ดังกล่าวจะต้องมีการปิดประกาศและแจง้ให้เจา้ของทราบ 

กรมปุาไม้ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมายมีประสิทธิภาพ จงึให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม ้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้

สาขา ทุกสาขา ปฏิบัติในกรณีจับกุมผูก้ระท าความผดิ ตามพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.

2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ในกรณียึดทรัพย์สนิไว้เป็นของกลางและทรัพย์สินนัน้ปรากฏว่า มบีุคคลเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สิน เชน่ รถยนต์ อาวุธปืน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มทีะเบียนให้ส านักซึ่งเป็นเจ้าของคดี สอบถามไปยัง

นายทะเบียนที่ควบคุมทรัพย์สินนัน้ วา่มีบุคคลใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีภูมิล าเนาอยู่ ณ ที่ใด ไว้

ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการไว้ ส าหรับการจัดส่งประกาศให้ทราบ เมื่อพนักงานอัยการรอ้งขอให้ริบทรัพย์สิน 

2. เมื่อได้รับแจง้จากกรมปุาไม้ หรอืจากส านักงานอัยการว่าทรัพย์สินที่พนักงาน

เจ้าหนา้ที่ยึดไว้น้ าพนักงานอัยการได้ร้องขอต่อศาลใหร้ิบทรัพย์สินแลว้ ให้ส านักฯ ด าเนินการประกาศ

เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สนิที่พนักงานอัยการรอ้งขอให้ริบมายื่นค าร้องขอคืนทรัพย์สนิต่อศาล แลว้

ด าเนนิการปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเกิดเหตุ (ต้องปิดให้ครบ) และส่งประกาศทางไปรณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ตอ้งหาทราบ

เพื่อแจ้งเจ้าของทรัพย์สนิให้มาร้องขอคืนทรัพย์สนิต่อศาลตามประกาศดังกล่าวใหแ้ล้วเสร็จภายใน 7 

วัน ส าหรับการปิดประกาศ ณ ที่ว่าการองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นนั้น เนื่องจาก องค์การบริหารส่วน

จังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มพีืน้ที่รับผดิชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งทับซ้อนกับพืน้ที่ 

 

รับผิดชอบ... 
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รับผิดชอบของเทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดว้ย ฉะนั้น เมื่อได้ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ จะต้องปิดประกาศ ณ ที่ท าการเทศบาล หรอืที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท้องที่เกิดเหตุด้วย โดยการปิดประกาศให้จัดท าหลักฐานและลงลายมือช่ือพนักงานเจ้าหนา้ที่

ผูป้ิดพร้อมพยานไว้เป็นหลักฐานดว้ย เช่น ที่ท าการอ าเภอ ตอ้งมลีายมอืชื่อของเจา้หนา้ที่อ าเภอเป็น

พยานในการปิดประกาศตามแบบประกาศและหลักฐานการปิดประกาศทึ่แนบมาพร้อมนี้ 

ในกรณีทรัพย์สนิดังกล่าวปรากฏว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของให้สง่ประกาศดังกล่าวทาง

ไปรณีย์ ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมลิ าเนาของเจา้ของทรัพย์สนิ เพื่อใหบุ้คคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของมา

ยื่นค าขอเข้ามาในคดีก่อนมคี าพิพากษาของศาลชัน้ต้น เพื่อขอคนืทรัพย์สินตอ่ไป 

3. เมื่อด าเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว 

 (1) ให้ส่งส าเนาประกาศ หลักฐานการปิดประกาศ ส าเนาหนังสือสง่ประกาศไป

ยังผูต้้องหาและส าเนาใบตอบรับของไปรณีย์ใหส้ านักงานอัยการผู้ยื่นค ารอ้งขอทราบโดยตรงแลว้

รายงานผลใหก้รมปุาไม้ทราบ 

 (2) กรณีที่ทรัพย์สนิที่พนักงานอัยการรอ้งขอให้ริบนั้นปรากฏหลักฐานว่ามี

บุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สนิตามมาตรา 35 วรรคสอง แหง่พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติฯ นอกจาก

ต้องด าเนนิการตาม(1) แล้ว ให้ส่งส าเนาหนังสือตามข้อ 1 ส าเนาหนังสือสง่ประกาศไปยังบุคคลผู้เป็น

เจ้าของทรัพย์สนิ และส าเนาใบตอบรับของไปรษณีย์ตามข้อ 2 วรรค 2 ให้ส านักงานอัยการผู้ยื่นค ารอ้ง

ขออีกด้วย 

ดังนัน้ จึงขอความรว่มมอืหนว่ยปูองกันรักษาปุาทุกหน่วย หากมีการจับกุมผูก้ระท าผิด

ตามพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ และมีการตรวจสอบยึดทรัพย์สนิของกลางซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มี

ทะเบียนควบคุมอยู่ เช่น รถยนต์ อาวุธปืน ขอความรว่มมอืทุกหน่วยงานสอบถามไปยังนายทะเบียนที่

ควบคุมทรัพย์สินนัน้ด้วยว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีภูมิล าเนาอยู่ที่ใด เพื่อที่จะได้เตรยีมการ

ด าเนนิการประกาศตามมาตรา 35 ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ หน่วยปูองกันฯ ทุกหนว่ยรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 

 

 

11. เรื่อง สรุปผลการ... 
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11. เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2560  ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 

  ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกปุา แจง้สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

2560 ของทั้ง 3 ฝาุย ได้แก่ 

  1) ฝาุยปลูกปุาภาคเอกชน 2) ฝาุยปลูกปุาภาครัฐ และฝาุยเพาะช ากล้าไม้ เป็นไปตาม

แผนงานที่ก าหนด สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วน ไม่มปีัญหาในการปฏิบัติงาน  

  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ แจง้เพิ่มเติมว่า ขอให้

สถานีเพาะช ากล้าไม้ จัดเตรียมกล้าไม้ เพื่อใชใ้นกิจกรรมของส านักฯ เช่น วันต้นไม้ประจ าปีของชาติ และวัน

รักต้นไม้ประจ าปีของชาติ ไว้สว่นหนึ่งดว้ย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

12. เรื่อง แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย ส่วนส่งเสริมการ

ปลูกปุา  

ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกปุา แจง้ว่า  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  ส่วนส่งเสริมการปลูกปุามีหน่วยงานเพิ่มเติมขึ้น ดังนี้  

1. พืน้ที่จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 หนว่ยงาน คือ ฐานฟื้นฟูปุาต้นน้ าที่ 34 อ าเภอ              

แมว่งก์ โดยมีนายอัครพงษ์ อ าพิน ต าแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าที่หัวหน้าฐานฟื้นฟูฯ และ

ฐานฟื้นฟูปุาต้นน้ าที่ 35 อ าเภอตากฟูา โดยมีนายวีระ ระบอบ ต าแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส ท าหน้าที่

หัวหนา้ฐานฟื้นฟูฯ ซึ่งกรมปุาไม้จะสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ตลอดจน รถยนต์และ

อุปกรณ์ในการด าเนินงานของทั้ง 2 ฐาน  

2. พืน้ที่จังหวัดอุทัยธานี มีหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25 จ านวน             

2 หนว่ย โดยมีนายประพัฒน์ ถาวรประภาสวัสดิ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน และนายธนธรณ์ 

นิ่มชัยสกุล ต าแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูฯ ดังกล่าว 

จงึขอแจง้ให้หัวหน้าหนว่ยงานที่ได้จัดตัง้ขึ้นใหมใ่นปีงบประมาณ 2561 ได้เตรยีมความ

พร้อมในการปฏิบัติงานด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

- ไม่ม ี 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๖... 
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ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น  

 เรื่อง การประดับต้นดาวเรือง 

 ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ แจง้ว่า ขณะนีทุ้ก

สถานีเพาะช ากล้าไม้ ได้จัดเตรยีมต้นดาวเรืองเรยีบร้อยแลว้ ซึ่งจะเริ่มประดับตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 

2560 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า ภายในอาทิตย์หน้าจะเริ่มด าเนินการประดับ             

ต้นดาวเรือง ซึ่งจะประดับบริเวณด้านหนา้พระบรมฉายาลักษณ์ ด้านหนา้เสาธง และดูตามความ

เหมาะสม โดยขอนัดหมายหัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้ทุกสถานี ให้น าต้นดาวเรืองมาส่งที่ส านักฯ วันที่ 

2 ตุลาคม 2560 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

     


