
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

คร้ังท่ี 1/2561 

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 

ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรป่าไม้ 

_______________________________________ 

ผู้มาประชุม 

1. นายประชัญ  ค ามาบุตร ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

    และป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 

2. นายสมศักดิ์  อนิทร์อ านวย ผอ.ส่วนอ านวยการ 

3. นายสมควร  พรมมา  ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  

4. นายจ าเนยีร  หนูแย้ม ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

5. นายไกรสร  วริิยะ  ผอ.ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้  

6. นายเดชา ชมดี  ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน และ  

    หน.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14 

7. นางสาวประค าแก้ว บุญธรรม ผอ.ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

8. นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล ป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี 

9. นายวิชัย  แตโช  ป่าไม้จังหวัดพิจติร  

10. นายมณฑล หนูทอง  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี  

11. นายภัทธณัฐ วงศอ์ินทร์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจติร  

12. นางณชิาพัชร ์ มูสิกะวงศ ์หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 

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

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

กล้าไม้ลานสักจ.อุทัยธานี อีกหนา้ที่หนึ่ง 

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

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

หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์ อกีหน้าที่

หนึ่ง 

 

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

ป่าต้นน้ า จ.นครสวรรค์ ที่ 2 อีกหนา้ที่หนึ่ง 

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

ตรวจปราบปรามฯ อีกหนา้ที่หนึ่ง 

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

ชุดปฏิบัติการป่าไม้แก่นมะกรูด อีกหน้าที่หนึ่ง, หน.โครงการ

พืน้ที่ต้นแบบฯ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี ตามแนวพระราชด าริ  อกีหน้าที่หนึ่ง 

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

ปฏิบัติการป่าไม้ป่าเขาต าแยและป่าเขาราวเทียน อกีหน้าที่หนึ่ง 

20. นายเจตนา  อรุณเพ็ง หน.ด่านป่าไม้ปากน้ าโพ 

21. นายอัครพงษ์ อ าพิน  เจา้พนักงานป่าไม้ช านาญงาน (หัวหนา้สวนป่า/โครงการ)  และ 

หน.ฐานฟื้นฟูป่าต้นน้ า จ.นครสวรรค์ ที่ 1 อีกหนา้ที่หนึ่ง 

22. นายสกล  เวียงนาค เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

23. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  

24. นายนพรัตน์  หริัญค า นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  

25. นางอนันตพร ดั่นเจริญ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ (แทน)  

    หน.ศูนย์สง่เสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) 

 

 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี ้

  1. สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

     1.1 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 2561 วันที่ 14 มกราคม 2561 ณ ศูนย์

ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ผู้อ านวยการส านักฯ ผู้อ านวยการส่วนป้องกันฯ ร่วมประชุมรับมอบ

นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีผู้แทนส่วนราชการทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุม ส าหรับ

จังหวัดนครสวรรค์ มีท่านรองผู้วา่ราชการจังหวัด นายอภิสรรค ์สง่าศร ีรว่มประชุมด้วย มหีัวข้อที่

ส าคัญในการประชุม คอื พิทักษ์ป่าด้วยเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งท่านรัฐมนตรวี่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้เน้นย้ าว่าเราตอ้งทันต่อเหตุการณ์

ในพืน้ที่ บริการประชาชน ดว้ยความรวดเร็วและท างานด้วยความสมัครสมาน สามัคคี  

     1.2 การประชุมตรวจราชการพืน้ที่ภาคเหนือเขตตรวจราชการที่ 15-18 ณ จังหวัด

เชยีงใหม่ มีหัวหน้าผูต้รวจราชการ นายเสริมยศ สมมั่น ทางกรมป่าไม้ โดยผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 

นายสมศักดิ์ เร่งเพียร และผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชยีงราย) นายสมศักดิ์ สงวน

วงศ ์เป็นผู้น าเสนอสรุปผลการตรวจราชการของกรมป่าไม้และตอบข้อซักถาม มีประเด็นน าเสนอ คือ 

การทวงคืนผืนป่า การเพิ่มพืน้ที่ป่าไม้ การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (คทช.) และการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

     1.3 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง พระราชบัญญัติป่าสงวน

แหง่ชาติ พ.ศ. 2484 ตามรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจง้ให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว โดยมีประเด็นที่

ส าคัญ คอื 

   (1) ยกเลิก มาตรา 7 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะรักษาความสงบ

แหง่ชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 

พุทธศักราช 2557 จะไม่มไีม้หวงห้ามในที่ดนิที่มีกรรมสทิธิ์หรอืสิทธิครอบครองของประชาชนอีกต่อไป 

โดยไม้หวงหา้มจะมีเฉพาะในป่าเท่านั้น 

   (2) มาตรา 4 (1) ได้มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยามที่ดินป่าไม้ จากหลาย

หนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ใหค้วามเห็นวา่เป็นความหมายที่กว้างมากเกินไป ซึ่งจะมีการ

ด าเนนิการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในล าดับต่อไป 

 

 

1.4 การตดิตาม... 
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     1.4 การตดิตามการด าเนินงาน โครงการจัดที่ดนิท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  

 (คทช.) ในพืน้ที่ ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดย  พ.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร  และ  

ท่านธีรภัทร ประยูรสิทธิ เข้าติดตามการด าเนินงานดังกล่าว พร้อมนีผู้อ้ านวยการส านักฯ ผู้อ านวยการ

ส่วนจัดการที่ดนิฯ นายสกล เวียงนาค ป่าไมจ้ังหวัดอุทัยธานี และหัวหนา้หนว่ยฯ อน.8 (บ้าน กม.53)                 

ได้รว่มติดตามการด าเนินการดว้ย ซึ่งได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในพื้นที่ทุ่งแฝก เพื่อร่วม

พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจกิายน 2560     

 แก้ไขหน้าที่ 2 ข้อ 16 

  เดิม  หน.ฐานฟื้นฟูป่าต้นน้ า ที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ 

  แก้ไขเป็น  หน.ฐานฟื้นฟูป่าต้นน้ าจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2 

  แก้ไขหน้าที่ 2 ข้อ 18 

  เดิม  หน.ชุดปฏิบัติการป่าไม้ป่าเขาต าแยและป่าเขาราวเทียน 

  แก้ไขเป็น  หน.ชุดปฏิบัติการป่าไม้แก่นมะกรูด อีกหน้าที่หนึ่ง 

  แก้ไขหน้าที่ 2 ข้อ 21 

  เดิม  หน.ฐานฟื้นฟูป่าต้นน้ า ที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ 

  แก้ไขเป็น  หน.ฐานฟื้นฟูป่าต้นน้ าจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 1 

  แก้ไขหน้าที่ 6 ขอ้ 6 

  เดิม  ให้ส่งค าขอพรอ้มเอกสารส่งมาให้ส านักฯ ตอ่ไป 

  แก้ไขเป็น   ให้ส่งค าขอพรอ้มเอกสารส่งให้ส านักฯ เพื่อด าเนินการตามกฎกระทรวง

ต่อไป 

 มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ครัง้

ที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจกิายน 2560 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสั่งการและมตทิี่ประชุมครั้งที่ 5/2560 

1. เรื่อง การทวงคืนผืนป่าและการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวน

แหง่ชาติ พ.ศ. 2507  โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า ขอเรง่รัดหน่วยป้องกัน

รักษาป่าทุกหน่วยในการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายและการเจรจา เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กรมป่าไม้

ได้ก าหนด 

2. เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า โดย สว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุม

ไฟป่า 

ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า การลาดตระเวนในพืน้ที่ AO 

กรมป่าไม้ ได้ก าหนดใหร้ายงานผลการด าเนนิการเป็นประจ าทุกวัน เวลา 07.00 น. ผา่นทาง

แอพพลิเคชั่นไลน์ จึงขอก าชับทุกหน่วยใหด้ าเนนิการรายงานด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และหน่วยป้องกันฯ เรง่รัดด าเนินการตอ่ไป  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าเดือนมกราคม 2561  

ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า ตามที่ได้เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด

นครสวรรค์ มีเรื่องเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   4.1.1. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

   4.1.2 การรับเงินและน าส่งเงินคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Copperate 

Online) เริ่มด าเนินการในเดือนมนีาคม 2561 

   4.1.3 โครงการหนว่ยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีก าหนด

จัดขึน้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์  

   4.1.4 ขอความรว่มมอืแตง่กายช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งแตว่ันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 

2561 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

4.2 เรื่อง รณรงค์ไฟป่า... 
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4.2 เรื่อง โครงการ “24 กุมภาพันธ์ วันรณรงคใ์ห้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

  ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า มกี าหนดจัดโครงการ

รณรงคไ์ฟป่า ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ว่าการอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีท่าน

รองผู้วา่ราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค ์สง่าศร ีเป็นประธานพิธีเปิดเวลา 08.00 น. ร่วมเดิน

รณรงค ์ระยะทาง 2 กิโลเมตร และหลังจากเดินรณรงค์เรยีบร้อยแลว้ จะมีการจัดรถรับส่งมวลชนเพื่อ

ร่วมกิจกรรมการลดเชื้อเพลิงและจัดท าแนวกันไฟ ซึ่งก าหนดพืน้ที่จัดกิจกรรมเบือ้งตน้ในบริเวณอ่างเก็บ

น้ าหว้ยน้ าลาด หรือบริเวณด้านหนา้หนว่ยป้องกันฯ นว. 4 (หว้ยน้ าลาด) จงึขอเรียนเชญิเจา้หนา้ที่ทุก

ท่านเข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับการจัดเตรยีมงาน มอบหมายใหน้ายวีระ ระบอบ หัวหน้าหนว่ยป้องกันฯ 

นว. 4 (หว้ยน้ าลาด) เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่และมอบหมายนายเอกรัตน ์พรหมศริิแสน หัวหน้าหนว่ย

ป้องกันฯ อน.9 (หนองปรอื) ประสานขอรับการสนับสนุนน้ าดื่ม 

  ผูอ้ านวยการส านักฯ ขอให้ทุกท่านรว่มกิจกรรมดังกล่าวด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ             

ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 เรื่อง รายชื่อเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพืน้ที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิของการยางแหง่

ประเทศไทย โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า ตามที่กรมป่าไม้ได้รับข้อมูล

รายชื่อเกษตรกรปลูกยางพาราในพืน้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งส านักฯ ได้ส่งรายละเอียดใหทุ้กหน่วยฯ แล้ว 

จงึขอเร่งรัดให้ทุกหนว่ยฯ ตรวจสอบด้วย โดยเฉพาะรายใหญ่ ที่มพีืน้ที่มากกว่า 50 ไร่ขึน้ไป และขอให้

หัวหนา้ชุดปฏิบัติการป่าไม้ป่าเขาต าแยและป่าเขาราวเทียน มารับเอกสานและประสานงานที่ส่วน

ป้องกันฯ ดว้ย 

มติ ที่ประชุมรับทราบหนว่ยป้องกันฯ ด าเนินการ 

4.4  เรื่อง สรุปสาระส าคัญการหารอืแนวทาง การปฏิบัติงานระหว่างกรมอุทยาน

แหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื กับกรมป่าไม้ โดย สว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า ได้แจง้เวียนเรื่องดังกล่าวให้

ทุกหน่วยทราบแล้ว สรุปได้วา่ ในพืน้ที่ที่เจา้หนา้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นผู้จับกุม

ในเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ให้เจ้าหนา้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นผู้ร้องทุกข์

กล่าวโทษ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.5 เรื่อง โครงการ... 
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4.5 เรื่อง โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการรองรับภารกิจของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ก าหนดการจัดโครงการประชุม

เชงิปฏิบัติการรองรับภารกิจของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00-20.00 น. ณ โรงแรงคุม้ภูค า อ าเภอเมือง จังหวัด

เชยีงใหม่ โดยท่านรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์               

กาญจนรัตน)์ จะเดินทางมามอบนโยบายในช่วงบ่าย ทั้งนี ้กรมป่าไมไ้ด้มคี าสั่งให้ผู้อ านวยการส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด และ

หัวหนา้หนว่ยทุกหน่วย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การแต่งกาย ชุดภาคสนามหรอืชุดอนุรักษ์บ่าอ่อน 

ผูอ้ านวยการส านักฯ มอบนายสกล เวียงนาค เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน

ผูอ้ านวยการส านักฯ ในวันดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.6 เรื่อง รายงานผลการจัดท ารายละเอียดประเมินมูลคา่ความเสียหายบรรดาไม้และ

ของป่า โดย สว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า  กรมป่าไม้ได้จัดท าบัญชี

รายละเอียดประเมินมูลคา่ความเสียหายบรรดาไม้และของป่า จึงขอก าชับทุกหน่วยฯ ให้ใช้บัญชี 

ดังกล่าวในการประเมนิมูลค่าความเสียหายด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.7 เรื่อง กรอกแบบส ารวจออนไลน์ โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่า แจง้ว่า กรมป่าไมไ้ด้มหีนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 

1608.4/50 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 แจ้งว่าเพื่อเป็นการสรา้งการมีสว่นร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขยีว

ของประเทศ ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่าได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการกล้าไม้

ออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินการ และได้สั่งการในสถานีเพาะช ากล้าไม้ ในพืน้ที่

เชญิชวนประชาชนผู้ประสงค์ขอรับกล้าไม้กรอกแบบส ารวจดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมรับทราบและหัวหนา้สถานีเพาะช ากล้าไม้ ด าเนินการ 

 

 

 

 4.8 เรื่อง การจัดท า... 
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 4.8 เรื่อง การจัดท ารายงานแบบส ารวจพืน้ที่ปลูกป่า โดย สว่นส่งเสรมิการปลูกป่า 

ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่า แจง้หัวหน้าโครงการปลูกป่าประจ าปี 2561 

และ 2562 โดยเฉพาะปี 2561 ขอให้หัวหน้าโครงการทุกท่าน รีบด าเนินการจัดส่งรายงานแบบส ารวจ

พืน้ที่ปลูกป่า เมื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ต่อไป ทั้งนี้ ได้แจง้เวียนรายละเอียดใหห้ัวหนา้โครงการทุก

ท่านทราบแล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ หัวหนา้โครงการฯ ด าเนนิการ 

4.9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตที่ดนิของรัฐ  

ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ และส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้สาขา โดย สว่นจัดการที่ดินป่าไม้ 

ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ แจง้ว่า กรมป่าไมไ้ด้มคี าสั่งที่ 95/2561 ลงวันที่ 10 

มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้การด าเนินการระหว่างเจา้หนา้ที่กรมป่าไมก้ับกรมที่ดนิ ตามบันทึกข้อตกลง

ระหว่างกรมที่ดินกับกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจพสิูจนท์ี่ดนิ เพื่อออกโฉนดที่ดนิ หรอืหนังสือรับรองการท า

ประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ พ.ศ.2534 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 พ.ศ. 2497 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติใหใ้ช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 และการด าเนินการตามมาตรา 61 แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดนิ เพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวมีประสทิธิภาพเกิดความรัดกุม สามารถตรวจสอบ

ได้และสรา้งความมั่นใจต่อการให้บริการประชาชน กรมป่าไม้จงึได้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการ

ถ่ายทอดและรับรองแนวเขตที่ดนิของรัฐ  ในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ ประจ าส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ท้องที่ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา มีองค์ประกอบดังนี ้

1. ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้    ประธานกรรมการ  

2. ผูอ้ านวยการส่วนทุกส่วนหรอืผูแ้ทน      กรรมการ  

3. หัวหนา้ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติหรอืหัวหนา้หนว่ยป้องกัน  กรรมการ 

    รักษาป่าหรอืข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายท าหนา้ที่ในลักษณะเดียวกัน 

    ในป่าท้องที่ด าเนินการ 

4. ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดิน        กรรมการและเลขานุการ 

5. หัวหนา้ฝา่ยก าหนดเขตที่ดินป่าไม ้สว่นจัดการที่ดิน       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

6. ข้าราชการด ารงต าแหน่งนายชา่งส ารวจ        กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

 

โดยมีอ านาจหน้าที่... 
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 โดยมีอ านาจหน้าที่  

 1. พิจารณาข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรอืแนวเขตที่ดนิของรัฐในความรับผดิชอบ

ของกรมป่าไม้ตามกฎหมายหรือตามมตคิณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี จากหลักฐานที่เชื่อถือได้ อาทิ แผนที่

ท้ายกฎกระทรวง สมุดจดรายการรังวัด พร้อมก าหนดแนวทางปฏิบัติ ค าแนะน าให้แก่เจา้หนา้ที่ผู้ได้รับ

มอบหมายออกปฏิบัติงานรว่มกับกรมที่ดนิ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมป่าไม้ว่าด้วยการ

ตรวจพิสูจน์ที่ดิน เพื่อออกโฉนดที่ดนิ หรอืหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ พ.ศ.

2534 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 พ.ศ. 2497 ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใ้ช้ประมวล

กฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 และการด าเนินการตามมาตรา 61 แหง่ประมวลกฎหมายที่ดนิ จนเป็นที่เข้าใจ

โดยชัดเจน 

 2. พิจารณาหรอืวินจิฉัยข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดในการ

ปฏิบัติงานให้ได้ข้อยุติเบื้องต้น หากไม่สามารถหาขอยุติได้ ให้รบีรายงานกรมป่าไม้ เพื่อพจิารณาโดยมิ

ชักช้า 

 3. เชญิเจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการประชุมคณะกรรมการ 

 4. ออกติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้น ตามภารกิจตามความ

เหมาะสม 

 5. จัดการประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ง  

 6. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กรมป่าไม้มอบหมาย  

 ส าหรับภารกิจที่ได้ด าเนินการรว่มกับกรมที่ดนิ อาทิเช่น การระวังช้ีแนวเขต การเป็น

กรรมการรว่มในการตรวจพสิูจนใ์นการออกเอกสารและการเพิกถอน น.ส.3 และโฉนดที่ดนิที่ออกโดย            

มิชอบ ดังนั้น กรมป่าไม้ จึงได้มคี าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อควบคุมการด าเนินการในเรื่อง

ดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

- ไม่ม ี 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖...   



- 10 - 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น  

1. เรื่อง การเพาะช าต้นเลียงผ้ึง  

ผูอ้ านวยการส านักฯ แจง้ว่า การเพาะช าต้นเลียงผ้ึง บ้านสะน า อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี มอบสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี และสถานีเพาะช ากล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

เพาะช าต้นไม ้ดังกล่าว 

2. เรื่อง การประชุมเครือขา่ยพิทักษ์ป่าระดับจังหวัด 

ผูอ้ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจง้สรุปผลการด าเนินการดังนี ้ 

1. พืน้ที่จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมระดับอ าเภอ 8 ครั้ง ใน 8 อ าเภอ เสร็จเรยีบร้อย

แล้ว โดยได้รับความรว่มมอืจากเครือขา่ยเป็นอย่างด ีและก าหนดจัดประชุมเครือขา่ยระดับจังหวัดใน

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (อุทัยธานี) มวลชนจ านวน 212 คน เข้า

ร่วมประชุม 

2. พืน้ที่จังหวัดพิจิตร จัดประชุมระดับอ าเภอ 11 ครั้ง ใน 11 อ าเภอ (ยกเว้น อ าเภอ

โพทะเล) เรียบร้อยไปด้วยดี สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนและมีมวลชนในการดูแลรักษาป่าเพิ่มขึน้ การ

ประชุมเครือขา่ยระดับจังหวัด ได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมี

พรสวรรค์ จังหวัดพิจิตร มีมวลชน 122 คน เข้าร่วม ผลการด าเนนิงานส าเร็จไปด้วยดี 

3. พืน้ที่จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมระดับอ าเภอ 13 ครั้ง ใน 13 อ าเภอ เรยีบร้อย

ไปด้วยดี ก าหนดจัดประชุมระดับจังหวัดในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2651 ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รสีอร์ท

แอนดส์ปา มมีวลชน 234 คน เข้าร่วมประชุม 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

 

      (นางสาวประค าแก้ว บุญธรรม) 

นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

     ผู้จดรายงานการประชุม 
 


