
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

คร้ังท่ี 5/2560 

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจกิายน 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. นางณชิาพัชร ์ มูสิกะวงศ ์หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 

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

ที่ อน. 8 (บ้าน กม. 53) อีกหนา้ที่หนึ่ง และ หน.สถานีเพาะช า

กล้าไม้ลานสักจ.อุทัยธานี อีกหนา้ที่หนึ่ง 

14. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสดิ์ หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ อน.10 (ทองหลาง)  

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

หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟปุานครสวรรค์ อกีหน้าที่

หนึ่ง 

 

16. นายวีระ... 
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16. นายวีระ  ระบอบ  หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ นว.๔ (หว้ยน้ าลาด) และ หน.ฐานฟื้นฟู 

ปุาต้นน้ าที่ 2 จ.นครสวรรค์ อกีหน้าที่หนึ่ง 

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

ตรวจปราบปรามฯ อีกหนา้ที่หนึ่ง 

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

ชุดปฏิบัติการปุาไม้ ปุาเขาต าแยและปุาเขาราวเทียน,                  

หน.โครงการพืน้ที่ต้นแบบฯ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ 

จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชด าริ  อกีหน้าที่หนึ่ง 

19. นายธนธรณ์  นิ่มชัยสกุล หน.หนว่ยปูองกันฯ ที่ อน.12 (เขาผาลาด)  และหน.ชุด

ปฏิบัติการปุาไม้ปุาเขาต าแยและปุาเขาราวเทียน อกีหน้าที่หนึ่ง 

20. นายเจตนา  อรุณเพ็ง หน.ด่านปุาไม้ปากน้ าโพ 

21. นายอัครพงษ์ อ าพิน  เจา้พนักงานปุาไม้ช านาญงาน (หัวหนา้สวนปุา/โครงการ)  และ 

หน.ฐานฟื้นฟูปุาต้นน้ าที่ 1 จ.นครสวรรค์ อกีหน้าที่หนึ่ง 

22. นายสกล  เวียงนาค เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 

23. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์ เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน  

24. นายนพรัตน์  หริัญค า นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 

ผู้ไม่มาประชุม  

นายโกวิท  คงมี   หน.ศูนย์สง่เสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) ไปราชการ 

 

 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี ้

  1. แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอให้ผู้ปฏิบัติงานเร่งรัด

ด าเนนิการตามแผนงานที่ก าหนดไว้  

  2. สมเด็จพระเจา้อยู่หัวเสด็จพระราชด าเนนิไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรง

เปิดอาคารที่ท าการศาลอุทธรณ์ภาค 6  กับศาลจังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 29 พฤศจกิายน 2560 

ณ อาคารที่ท าการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จงึขอแจง้ก าหนดการให้ทุกท่านทราบ และในวันดังกล่าวขอใหดู้แล

สถานที่ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย 

  3. การประชุมแนวทางการด าเนินงานด้านการฟื้นฟูตน้น้ าภาคเหนือ ในวันจันทร์ที่ 4 

ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ าทอง ต าบลชมพู อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง แจ้ง

ผูอ้ านวยการส านักฯ ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าฐานปฏิบัติการฟื้นฟูปุาต้นน้ าทุกฐาน หัวหน้า

หนว่ยฟื้นฟูปุาตน้น้ าทุกหน่วย หัวหนา้สวนปุา/โครงการ ทุกโครงการ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ

สถานที่ดังกล่าว 

  4. ก าหนดการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตภาคเหนือมี

ก าหนดตรวจราชการในระหว่าง วันที่ 25-26 มกราคม 2561 จงึขอแจง้ทุกส่วน จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ

เตรียมรับการตรวจราชการดังกล่าวด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านัก

จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560     

 แก้ไขหน้าที่ 3 ข้อ 55 

  เดิม  นางเนาวรัตน์  รัตนสุข   เจา้หนา้ที่ตรวจปุา 

  แก้ไขเป็น  นางเนาวรัตน์  สุจจริตจูล  เจ้าหนา้ที่ตรวจปุา 

 มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์ ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 

ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสั่งการและมตทิี่ประชุมครั้งที่ 4/2560 

- ไม่ม ี

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

  1. เรื่อง ขอเชญิร่วมรับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จฯ มาทรงวาง

ศลิาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ท าการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์  โดย                      

ส่วนอ านวยการ 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า  ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะ

กรมการจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจกิายน 2560 ณ ห้องประชุม 501           

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นัน้ ที่ประชุมได้แจง้ก าหนดการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนนิ

ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ท าการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัด

นครสวรรค์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส าเนาแจ้งให้ทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบแล้ว โดย

ผูอ้ านวยการส านักฯ และผู้อ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกปุา รว่มรับเสด็จในวันดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  2. เรื่อง การเตรียมความพรอ้มเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาล            

ปีใหม่ 2561 โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า กรมปุาไมไ้ด้มหีนังสือที่ ทส 1601.1/ว 2163 

ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 แจ้งให้ทุกหนว่ยงานจัดเตรียมความพรอ้มเพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนในชว่งเทศกาลปีใหม ่โดยให้รายงานข้อมูลภาพที่ตัง้ พร้อมพกิัดและกิจกรรมที่จะให้บริการ

ประชาชน สง่ให้ส านักฯ ทราบ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายงานกรมปุาไม้ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

 

 

 

3. เรื่อง การเร่งรัด... 
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 3. เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฝกึอบรม ประชุม สัมมนา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า  กรมปุาไมม้ีหนังสอืด่วนที่สุด ที่ ทส 

1601.4/21945 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 ให้ทุกหนว่ยงานเรง่รัดเบิกจา่ยงบประมาณ

โครงการฝกึอบรม ประชุม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

50 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและใหร้ายงานผลการเบิกจ่ายโครงการฝึกอบรมตามแบบฟอร์ม

ที่แนบท้ายหนังสอืดังกล่าว ให้สว่นฝกึอบรมทราบด้วย จึงขอแจ้งให้ทุกส่วนทราบและจะมีหนังสอื               

แจ้งเวียนใหท้ราบอีกครั้ง หากส่วนใดมีแผนงาน โครงการฝึกอบรมในปี 2561 นี ้ขอให้รายงานตาม

แบบฟอร์มดังกล่าวด้วย เพื่อรวบรวมรายงานส่วนฝึกอบรมตอ่ไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  4. เรื่อง ค าสั่งมอบอ านาจให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า ได้แจ้งเวียนค าสั่งดังกล่าวตั้งแตว่ันที่ 29 กันยายน 

2560 แล้ว โดยค าสั่งดังกล่าวเป็นการมอบอ านาจของอธิบดีกรมปุาไม้ ในการด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ในการนี้จึงขอเน้นย้ าเรื่องการตรวจสอบและรายงานวัสดุ ครุภัณฑ ์2560 ซึ่งขณะนีย้ังไม่ได้

รับรายงานจากส่วนใดเลย จึงขอเร่งรัดใหทุ้กส่วนรายงานด้วย และหากหน่วยงานใดมีเจ้าหนา้ที่

ปฏิบัติงานเพียงรายเดียวหรอืน้อยกว่า 3 ราย ไม่สามารถจัดท าค าสั่งได้ ขอให้รบีแจ้งมายังส านักฯ เพื่อ

ด าเนนิการออกค าสั่งให้ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

5. เรื่อง มอบอ านาจ... 
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5. เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1-13 และ

ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปุาไม้                  

ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560  โดย สว่นปูองกันรักษาปุา

และควบคุมไฟปุา 

  ผูอ้ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า หลังจากได้มกีารประกาศใช้

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 

2560 ให้มผีลบังคับใช้แล้ว แต่ยังไม่สามารถด าเนินการให้บริการประชาชนได้ กรมปุาไม้จงึได้มคี าสั่ง   

ที่ 3047/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 มอบอ านาจ ให้ผู้อ านวยการส านักจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1-13 และผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขา ปฏิบัติราชการ

แทนอธิบดีกรมปุาไม้ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ 

ได้จัดท าร่างค าสั่งส านักฯ น าเรียนผูอ้ านวยการส านักฯ โปรดพิจารณาแล้ว หากเสร็จเรียบร้อยจะ            

แจ้งเวียนใหท้ราบและปฏิบัติตอ่ไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

6. เรื่อง ขอส่งประกาศกรมปุาไม ้เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาตท าไม้ แบบใบรับค า

ขอ แบบในอนุญาตท าไม้แบบค าขอตอ่อายุใบอนุญาตท าไม้ แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตท าไม้ และ

แบบบัญชไีม้หวงห้ามตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560  โดย 

ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

ผูอ้ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า ในกรณีการรับค าขอ           

กรมปุาไม้ ได้ให้ส านักฯ มอบหมายศูนย์ปุาไม้จังหวัดในท้องที่ เป็นหนว่ยงานรับค าขอดว้ย ซึ่งเมื่อศูนย์  

ปุาไม้จังหวัด รับค าขอแลว้ ให้สง่ค าขอพร้อมเอกสารส่งมาให้ ผู้อ านวยการส านักฯ โปรดพิจารณาต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  7. เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้า่ยเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดย 

ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 ผู้อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า ได้รับแผนมาครบทุกกิจกรรมแล้ว 

ประกอบด้วย  

 

 

 

1. กิจกรรม... 
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1. กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ งบประมาณ 

7,340,616.- บาท  

2. กิจกรรมชุดปฏิบัติการปุาไม้ โดยจัดตัง้ชุดปฏิบัติการเพิ่มขึน้ 1 ชุด คอื ชุดปฏิบัติการ

ปุาเขาต าแยและ  ปุาเขาราวเทียน งบประมาณ 461,600.- บาท ทางส านักฯ ได้ออกค าสั่งมอบหมาย

เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติการในชุดปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว  

3. กิจกรรมอาสาสมัครพทิักษ์ปุา (รสทป.) งบประมาณ 214,900.- บาท โดยกรมปุาไม้

ก าหนดว่าให้เบิกจ่ายใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 ซึ่งได้ก าหนดจัดอบรม รสทป. ในวันที่      

19-22 มกราคม 2561 ให้แก่ราษฎร ต าบลห้วยแหง้ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  

4. กิจกรรมด าเนินการตรวจสอบไม้ของกลางและหลักฐานการด าเนินคดีปุาไม้ 

งบประมาณ 70,000.- บาท  กิจกรรมที่จะด าเนนิการปฏิบัติ คอื การขนย้ายไม้ของกลางที่ตรวจยึดได้ 

การด าเนินการตามมาตรา 25 แหง่พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และการตรวจสอบ

พืน้ที่ AO2  

5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปูองกันรักษาปุา งบด าเนนิงาน 785,600.- บาท 

แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าโทรศัพท์ จ านวน 9 เครื่อง ที่ได้รับการจัดสรรมาแตล่ะหน่วยปูองกันฯ จ านวน 

108,000.- บาท ส าหรับชุดปฏิบัติการแก่นมะกรูด จ านวน 677,600.- บาท (เป็นงบประมาณต่อเนื่อง

จากปีที่แล้ว) และมีงบลงทุน 329,972.- บาท เป็นค่าซ่อมแซมอาคารส านักงานบ้านพักของหน่วย

ปูองกันฯ ที่ นว.3 (วังรม่เกล้า), นว.4 (หว้ยน้ าลาด) และ อน.12 (เขาผาลาด) ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง                  

การด าเนินการจัดซือ้จัดจา้ง  

6. กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน งบประมาณงบด าเนินงาน 500,000.- 

บาท แบ่งเป็นส่วนปูองกันฯ 100,000.- บาท ส าหรับการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม

รณรงคป์ลอดควันพิษจากไฟปุา และงบประมาณ 400,000.- บาท ส าหรับส่วนส่งเสรมิการควบคุมไฟปุา                

เป็นค่าจา้งเหมาพนักงานและค่าเบีย้เลีย้ง และมีงบลงทุน 257,000.- บาท ส าหรับจัดท าแนวกันไฟ    

50 กิโลเมตร  

7. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันไฟปุา งบลงทุน 514,000.- บาท จัดท าแนว

กันไฟจังหวัดนครสวรรค์ 50 กิโลเมตร และจังหวัดอุทัยธานี 50 กิโลเมตร  

 

 

 

8. กิจกรรมเพิ่ม… 
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8. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา งบประมาณ 

650,000.- บาท เป็นเงนิอุดหนุนส าหรับเครอืข่ายการควบคุมไฟปุา จ านวน 80 หมูบ่้าน 400,000.- 

บาท และอุดหนุน รสทป. หนว่ยปูองกันฯ ที่ นว.1 (แมก่ะสี) 2 รุ่น 100,000.- บาท, หนว่ยปูองกันฯ              

ที่ นว.4 (หว้ยน้ าลาด) 1 รุ่น 50,000.- บาท, หนว่ยปูองกันฯ ที่ อน.8 (บ้าน กม.53) 1 รุ่น 50,000.- 

บาท และหน่วยปูองกันฯที่ อน.10 (ทองหลาง) 1 รุ่น 50,000.- บาท  

9. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต งบประมาณ 125,000.- แบ่งเป็นส่วนปูองกันฯ 

20,000.- บาท, ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครสวรรค์ 38,000.- บาท, ศูนย์ปุาไม้จังหวัดพิจติร 35,000.- 

บาท และศูนย์ปุาไม้จังหวัดอุทัยธานี 32,000.- บาท 

จงึขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนงานดังกล่าวด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  8. เรื่อง การทวงคืนผืนปุาและการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ปุาสงวน

แหง่ชาติ พ.ศ. 2507  โดย ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

ผูอ้ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า  กรมปุาไม ้ก าหนดพืน้ที่              

ทวงคืนผนืปุาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3,000 ไร่ มผีลการด าเนนิงานในปัจจุบัน จากการ

เจรจาของหน่วยปูองกันรักษาปุา ที่ อน. 9 (หนองปรอื) 480 ไร่ และจากการบังคับใช้กฎหมาย                

อีกจ านวนหนึ่ง รวมพืน้ที่ด าเนินการทวงคืน 513-32-00 ไร่  

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  9. เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการปูองกันรักษาปุา โดย สว่นปูองกันรักษาปุาและควบคุม

ไฟปุา 

ผูอ้ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา แจง้ว่า  การปฏิบัติงานด้านการ

ปูองกันรักษาปุา งานหลักคือการลาดตระเวนในพืน้ที่ ขอให้ลาดตระเวนครอบคลุมในพืน้ที่ AO1-AO4 

และงานส่งหาข่าว ได้แจง้เวียนแนวทางปฏิบัติให้ทุกหนว่ยทราบแล้ว ในกรณีที่อัตราก าลังไม่เพียงพอ            

ให้ประสานหนว่ยปูองกันฯ ขา้งเคียงเข้าด าเนนิการ พร้อมทั้งรายงานผูอ้ านวยการส่วนฯ ผู้อ านวยการ

ส านักฯ เพื่อให้การสนับสนุนต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

10. เรื่อง ขอเชญิ 
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  10. เรื่อง ขอเชญิประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูก              

สวนปุา ประจ าปี 2561 ภาคกลางและตะวันออก และภาคเหนือ โดย สว่นส่งเสรมิการปลูกปุา 

ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกปุา แจง้ว่า ได้รับหนังสือห้องผูต้รวจราชการกรมปุาไม้ 

(นางอ านวยพร ชลด ารงค์กุล) ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนปุา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภาคกลาง, ภาคตะวันออกและภาคเหนือ แจ้งส านักจัดการทรัพยากร             

ปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ในวันที่ 8 

ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ กรมปุาไม ้ในส่วนของส านักฯ ทางส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 

โดย ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา และปุาไม้จังหวัดพิจติร เป็นผู้แทนน าเสนอข้อมูลเกษตรกรดีเด่นที่ผา่นการ

คัดเลือกในระดับส านักฯ ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

11. เรื่อง การประชุมแนวทางการด าเนินงานด้านการฟื้นฟูปุาต้นน้ าภาคเหนือ โดย 

ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 

ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกปุา แจง้ว่า ตามที่ผูอ้ านวยการส านักฯ ได้แจ้งในวาระ           

ที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในเรื่องโครงการประชุมแนวทางการด าเนินงานด้านการฟื้นฟูปุา

ต้นน้ าภาคเหนือ ในวันที่ 4 พฤศจกิายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ าทอง ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 

จังหวัดล าปาง นัน้ ได้แจ้งเรียนเชญิผูอ้ านวยการส านักฯ 1-4 และส านักฯ สาขา พรอ้มผู้อ านวยการส่วน 

ทุกส่วน และหัวหนา้โครงการด้านการฟื้นฟูปุาทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ผูอ้ านวยการส านักฯ เพื่อให้การบริหารงานในวันที่ 4 พฤศจกิายน 2560 เป็นไปด้วย 

ความเรยีบร้อย ขอมอบหมายข้าราชการ รายนายสกล เวียงนาค ต าแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 

รักษาการแทนผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และขอมอบฝาุยบริหาร

ทั่วไป สว่นอ านวยการ ด าเนินการจัดท าค าสั่งฯ ต่อไป 

12. เรื่อง แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ส่วนจัดการปุาชุมชน 

  ผูอ้ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน  แจ้งว่า ได้รับแผนปฏิบัติงานจ านวน 2 แผนงาน                  

และแผนงานบรูณาการ 1 แผนงาน ได้แก่  

 

 

 

1. กิจกรรมส่งเสริม… 
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1. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน งบเงินอุดหนุน 350,000.- บาท งบรายจ่ายอื่น 

1,062,500.- บาท รวมงบประมาณ 1,412,500.- บาท ให้จัดท าโครงการปุาชุมชน ในพืน้ที่ 3 จังหวัด 

จ านวน 85 หมูบ่้าน และโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ จ านวน 5 หมูบ่้าน ดังนี ้ 

จังหวัดนครสวรรค์  3 หมูบ่้าน : บ้านพนมรอกใต้ ต าบลพนมรอก, บ้านวังใหญ่ ต าบลแมเ่ล่ย์ และ        

บ้านหาดทรายทอง อ าเภอแมเ่ปิน จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 2 หมูบ่้าน : บ้านเขาลูกโล่ 

ต าบลบ้านใหม่คลองเคียน และบ้านปุากล้วย ต าบลห้วยแหง้ จังหวัดอุทัยธานี 

2. กิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กรและเครือขา่ยแบบบูรณาการ งบด าเนินงาน 

270,000.- บาท ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กรและเครือขา่ย จ านวน 3 แห่ง 

โครงการพุทธอุทยาน จ านวน 2 แหง่ และจัดประชุมเครือขา่ยปุาชุมชนระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด                  

ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยจะพยามยามเรง่รัดเบิกจา่ยงบประมาณการฝึกอบรมระดับอ าเภอ จ านวน 13 

อ าเภอ ใหแ้ล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 อย่างนอ้ย 50% ของงบประมาณการฝึกอบรม 

3. แผนบูรณาการ กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต งบประมาณ 

660,000.- บาท ด าเนินการในพืน้ที่ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดพิจิตร จัดตั้งเครือขา่ยปุาชุมชนเพื่อพิทักษ์

ปุาระดับอ าเภอ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 8 รุ่น และจังหวัดพิจิตร จ านวน 11 รุ่น จัดประชุมเครือขา่ยระดับ

จังหวัดอุทัยธานี 1 ครั้ง และจังหวัดพิจิตร 1 ครั้ง โดยทางสว่นจะเสนอร่างค าสั่งมอบหมายศูนย์ปุาไม้

จังหวัดด าเนนิการตอ่ไป 

ผูอ้ านวยการส านักฯ แจง้ว่า เนื่องจากมีแผนงานและปริมาณงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ที่มากขึ้น จงึขอให้ศูนย์ปุาไม้จังหวัดและสว่นจัดการปุาชุมชน ร่วมแรงรว่มใจกันท างาน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

13. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานด่านปุาไม้ปากน้ าโพ โดย ดา่นปุาไม้ปากน้ าโพ  

หัวหนา้ด่านปุาไม้ปากน้ าโพ แจง้สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนตุลาคม 2560               

ดังนี้ แจ้งเข้าเขตด่านปุาไม ้ จ านวน 2 ราย ออกใบเบิกทาง จ านวน 2 ราย ผา่นด่าน 196 ราย ไม้สักท่อน             

2 ราย ไม้สักแปรรูป 35 ราย ไม้กระยาเลยแปรรูป 144 ราย และของปุา(ถ่าน) 15 ราย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕   
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

- ไม่ม ี 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น  

- ไม่ม ี 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

 

      (นางสาวประค าแก้ว บุญธรรม) 

นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 

     ผู้จดรายงานการประชุม 
 


