
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั้งท่ี 2/2562 

เมื่อวันพุธท่ี 3 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรปา่ไม้ 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
_______________________________________ 

ผู้มาประชมุ 
1. นายสุรพงษ์  คงมิยา  ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
2. นายสมศักดิ์  อินทร์อำนวย ผอ.ส่วนอำนวยการ 
3. นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
    และ หน.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อีกหน้าที่หนึ่ง 
4. นายจำเนียร  หนูแย้ม  ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
5. นายสกล  เวียงนาค  ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  
6. นายเดชา  ชมดี  ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน 
7. นางสาวประคำแก้ว  บุญธรรม ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 
8. นายวีระ  ระบอบ  ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 
    หน.หน่วยปอ้งกันและพฒันาป่าไม้ไพศาลี และ หน.หน่วยปอ้งกันฯ 

     ที่ นว.๔ (ห้วยน้ำลาด) อีกหน้าที่หนึง่ 
9. นายมณฑล หนูทอง   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (แทน) ผอ.ศูนย์ป่าไม้อทุัยธานี  
10. นายวิชัย  แตโช  ผอ.ศูนย์ป่าไมพ้ิจิตร 
11. นายภัทธณัฐ วงศ์อินทร ์ หน.สถานีเพาะชำกล้าไมจ้ังหวัดพิจิตร 
12. นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่เปิน, หน.หน่วยป้องกันฯ ที่       
  นว.1 (แม่กะสี) และ หน.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ลานสัก จ.อุทัยธานี                     
  อีกหน้าที่หนึ่ง 
13. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสดิ์ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง, หน.หน่วย

ป้องกันฯ ที่ อน.11 (ทุ่งโพ) และ หน.สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดอุทัยธานี อีกหน้าที่หนึ่ง 

14. นายเชษฐกิตต์ิ ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ, หน.หน่วย
  ป้องกันฯ ที่ นว.๓ (วังร่มเกล้า) และ หน.หน่วยส่งเสริม
  การควบคุมไฟป่านครสวรรค์ อีกหน้าที่หนึ่ง 
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๑5. นายพินิจ  หล้าอยู่ หน.หน่วยปอ้งกันและพฒันาป่าไม้แม่วงก์, หน.หน่วยป้องกันฯ ที่ 

นว.๕ (ยอดห้วยแก้ว) และ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพเิศษป่าไมส้ำนักฯ 
อีกหน้าทีห่นึ่ง 

16. นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ , หน.หน่วยป้องกันฯ    
อน.9 (หนองปรือ) และ หน.โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการฯ  
ตามแนวพระราชดำริ อีกหน้าที่หนึ่ง 

17. นายธนธรณ์  นิ่มชัยสกุล หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้สว่างอารมณ์, หน.หน่วยป้องกันฯ 
ที่ อน.12 (เขาผาลาด) และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไมอ้ทุัยธานี 
อีกหน้าทีห่นึ่ง 

18. นายมณฑล  หนูทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
19. นายอัครพงษ์ อำพิน  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน    
20. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 
21. นายนพรัตน์  หิรัญคำ นักวิชาการป่าไมป้ฏิบัตกิาร 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายโกวิท  คงมี  หน.ศูนย์สง่เสรมิวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี)  

 
เริ่มประชมุเวลา  09.30  น. 
 ประธาน (ผู้อำนวยการสำนักฯ) กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
  1..เรื่อง โครงการคลินิก (เคลื่อนที่) “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” โดย สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ได้ดำเนินการเปิดโครงการคลินิก (เคลื่อนที่) “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่
กับป่า” ในวันที่ 20 มกราคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอให้ทุกส่วนรับผิดชอบในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง   
เช่นส่วนป้องกันรักษาป่าฯ ดูแลในเรื่องกฎหมายและการป้องกนัรักษาปา่ฯ ส่วนส่งเสริมการปลกูป่าดูแลในเรือ่ง
การส่งเสริมการปลูกป่า สำหรับหน่วยปฏิบัติจังหวัดพิจิตรให้ศูนย์ป่าไม้พิจิตรรบัผดิชอบ เพราะศูนย์ป่าไม้พิจิตร
ไม่มีหน่วยป้องกันรักษาป่าฯในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์มี 4 หน่วยป้องกันฯ จังหวัดอุทัยธานีมี 4 หน่วยป้องกันฯ       
ให ้ศูนย์ป ่าไม้นครสวรรค์ ศูนย์ป ่าไม้อ ุท ัยธานี เป ็นผ ู ้กำกับควบคุม การประชาสัมพันธ์ ให ้นำ ไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ไปจัดตามสถานที่ที่ไปร่วมงาน ถ้ามีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ทุกหน่วยงาน ไปตั้งศูนย์บริการ
ประชาชนแล้วเชิญชวนชาวบ้าน มาปรึกษาหารือ พร้อมทั้งให้ถ่ายรูปแล้วรายงานทาง One page ทางไลน์ 
สำนักฯ  
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  2. เรื่อง ระเบียบการใช้รถยนต์ราชการ ในปัจจุบันเราใช้ระเบียบรถยนต์ราชการอยู่ 2 ฉบับ 
คือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ
เก็บรักษารถยนต์ทางราชการ ระเบียบนี้จะแบ่งรถยนต์ ออกเป็น 5 ประเภท แต่ที่จะขอเน้นย้ำคือ รถประจำ
ตำแหน่ง กับรถยนต์ส่วนกลาง ซึ่งอาจจะมีการเข้าใจผดิ นำรถยนต์ส่วนกลางมาใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหนง่ 
ตามระเบียบถือว่ามีโทษทางวินัย ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักฯ และผู้อำนวยการ
ศูนย์ป่าไม้ สามารถอนุญาตให้หน่วยงานในสังกัด ใช้รถยนต์ทางราชการได้ ยกเว้นผู้อำนวยการสำนักฯ จะต้อง
ขออนุญาตจากทางกรมป่าไม้โดยตรง ซึ่งระเบียบนี้ขอให้ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  มต ิที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
  3. เรื ่อง รูปแบบการรายงาน One page การรายงาน ให้ใช้ตัวอักษร TH sarabanIT9 ขนาด     
24 Point ถ้าจัดทำแล้วเป็น 2 หน้า ให้หน้า 1 เป็นข้อความ หน้าที่ 2 เป็นรูปภาพ พื้นหลังให้เป็นสีฟ้าอ่อน 
ตัวหนังสือจะเห็นชัดเจน 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
  4. เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรมป่าไม้มีหนังสือมาแจ้งให้
จัดการเรื่อง การขายถอดตลาดรถยนต์พาหนะ จึงขอให้ทุกหน่วยป้องกันฯ สำรวจรถยนต์และรายงานสำนักฯ    
เพื่อดำเนินการต่อไป 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
  5. เรื ่องข้อสั ่งการของท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ในการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน    
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบแนวทางการให้เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
 5.1 ให้ทุกคนทำงานโดยเอาความสุขของประชาชนเป็นที่ตั้งและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 5.2 ให้ผอ.ศูนย์ป่าไม้ทราบข้อมูลทุกอย่าง โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นนโยบายสำคัญของ
รัฐบาล เช่น คทช. ถ้าผู้บังคับบัญชาหรืออธิบดีตรวจเยี่ยม ผอ.ศูนย์ป่าไม้ต้องรู้ต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ดีเพื่อเตรียม
ความพร้อม 
 5.3 การดำเนินงาน คทช. ให้ คทช.อำเภอเป็นกลไกในการจัดที่ดินรัฐในเขตอำเภอนั้นนั้น
ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ผอ. สจป. ต้องประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อจัดทำขอบเขตพื้นที่ป่าที่มีคนถือครองและเร่งดำเนินการ คทช. ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 
 5.4 สำหรับหน่วยงานภายใต้อำเภอให้ขึ้นตรงกับหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
อำเภอและสำหรับหน่วยงานภายในจังหวัดและข้ึนตรงกับศูนย์ป่าไม้จังหวัด โดยผอ. สำนักฯ ต้องจัดโครงสร้าง
เกลี่ยอัตรากำลังและให้การสนับสนุนศูนย์ป่าไม้จังหวัดและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อำเภอให้สามารถ
ดำเนินงานได้ 
 5.5 สำหรับการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน ควรสนับสนุนการข้ึนทะเบียนในหมู่บ้านที่มีความพร้อมก่อน 
 5.6 ทุกหน่วยงานต้องมีฐานข้อมูลป่าไม้ในความดูแลของตนเองและต้องดำเนินการ
ป้องกันรักษาป่าคงสภาพและป่าตามกฎหมายป่าไม้ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงแอพพลิเคช่ัน
พิทักษ์ไพรมาใช้ในการดำเนินงานด้วย 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
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   6. เรื่อง กสทช. ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ ในความดูแลของกรมป่าไม้บริเวณตรงข้าม องค์การ
บริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ด้านข้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่  โดยเจ้าหน้าที่ กสทช. 
จังหวัดนครสวรรค์ ขอแบ่งพื้นที่ จำนวน 5 ไร่ ในการสร้างสำนักงาน จากพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 10 ไร่ สำนักฯ 
ขอความเห็นในที่ประชุมว่า จะแบ่งให้ กสทช. ใช้ประโยชน์หรือไม่ ถ้าไม่ขัดข้อง ถือว่าในที่ประชุมเห็นชอบ 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
  7. เรื ่อง การแต่งกายเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2562 ซึ ่งเป็นช่วงเฉลิงฉลองการครอง     
ราชสมบัติ ราชกาลที่ 10 ให้เริ่มแต่งกายด้วยชุดสีเหลือง ในวันอังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ สำหรับวันจันทร์      
แต่งกายชุดสีกากี และวันพุธชุดอนุรักษ์บ่าอ่อน 2/1 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
  8. เรื่อง ขอให้ยึดแนวทางปฏิบัติของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นว.1 (แม่กะสี) เป็นหน่วย
ต้นแบบในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นว.1 (แม่กะสี) สรุปแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1) 3 เกาะติด 
   1. เกาะติดพื้นที่  
      2. เกาะติดกลุ่มขบวนการ  
      3. เกาะติดประชาชน 
  2) 3 ปฏิบัต ิ
   1. ปฏิบัติหน้าทีท่ันที  
   2. ปฏิบัติงานบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานอื่น  
   3. ปฏิบัติการสร้างเครอืข่ายการทำงาน 
  3) หลักประจำใจที่ใช้กับการปฏิบัติงาน 
   การป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ด้วยการร่วมบรหิารจัดการพื้นที่
ป่าหาอยู่หากินอย่างมีส่วนร่วม 
   - ใช้ทฤษฎี 3 ก้อนเส้า ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคเอกชน 
   - ไปด้วยกัน ไปได้ไกล ไปด้วยใจ ไปได้นาน 
  4) แนวทางการทำงานให้มปีระสทิธิภาพ 
   4.1 มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน เป็นปจัจบุัน 
   4.2 จัดชุดปฏิบัติงาน มอบหมายภารกิจประจำชุดให้ชัดเจน 
   4.3 กำหนดการปฏิบัติงาน  
   4.4 มีการประชุมสรปุงาน  
   4.5 ให้เจ้าหน้าที่ทราบข้อมูล ความรู้ นโยบาย และทิศทางการทำงานอยู่เสมอ 
   4.6 เสริมทกัษะความรู้ใหเ้จ้าหน้าที่โดยการสง่เข้ารับการฝกึอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562  

  มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2562 
  3.1 เรื่อง การกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ได้กำหนดเป้าหมาย
สำนักฯ 4 สาขานครสวรรค์จำนวน 1,750 ไร่ แบ่งเป็นจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 500 ไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
1,200 ไร่ และจังหวัดพิจิตร 50 ไร่ ขณะนี้ดำเนินการได้ 23% จำนวน 416 ไร่ ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย จึงขอ
ความร่วมมือจากศูนย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันรักษาป่า ให้ช่วยกันดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  3.2 เรื่อง การดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบและโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เป็นที่ห่างไกลภายในเขตป่าไม้
และเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรกัษาปา่และควบคุมไฟป่า แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการที่ กสทช. ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและ   
ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ. 2484 ซึ่งในขณะนั้น สำนักฯ ยังไม่ได้รับคำขอจากสำนักการอนุญาต ซึ่งเป็น
ผู้รับคำขอและส่งมาให้สำนักพื้นที่ ปัจจุบันสำนักฯ ได้รับคำขอจากสำนักการอนุญาตแล้ว และออกคำสั่งให้
เจ้าหน้าที่ไปออกตรวจสภาพป่าสำหรับการอนุญาตในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ
ตรวจสอบจุดที่ต้ังพื้นที่ที่ กสทช. ได้ขออนุญาต ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ผู้ไดร้ับหมายบางราย              
ได้รายงานผลเข้ามาแล้ว สำหรับพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ของเราตอ้งออกตรวจร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จังหวัด ซึ่งสำนักฯ ได้ประสานแล้วว่าจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ 
ไปร่วมตรวจแล้ว จึงขอให้ศูนย์ป่าไม้พิจิตร ประสานความคืบหน้ากับจังหวัดพิจิตรด้วย  
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  3.3 เร ื ่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอาวุธปืนและเครื ่องกระสุนของกรมป่าไม้  โดย            
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
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  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า ขณะนี้ได้ล่วงเลยเวลามานานแล้ว 
ในการรายงานข้อมูล ในส่วนของศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีได้แต่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และได้รับคำชมเชยจาก
สำนักป้องกันรักษาป่าฯ ว่าทำได้ดีมาก ข้อมูลที่ยังขาดคือศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ จึงขอเร่งรัดการดำเนินการด้วย 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  3.4 เรื ่อง โครงการ “24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” โดย ส่วน
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า ส่วนป้องกันรักษาป่าได้จัดงาน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบคุณส่วนทุกส่วน หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือจนภารกิจได้เสร็จสิ้นไปด้วยดี 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

  4.1 เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 
2562) โดย ส่วนอำนวยการ 

  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แจ้งว่า สำนักมียอดเงินงบประมาณ 26 ล้านบาทเศษ ได้เบิกจา่ย 
ไปแล้วอยู่ที่ 12 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 27.890 งบประมาณคงเหลือประมาณ 13 ล้านบาทเศษ     
คิดเป็นร้อยละ 72.11 การเบิกจ่ายของสำนักฯ ค่อนข้างต่ำจึงขอเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  4.2 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 โดย      
ส่วนอำนวยการ 

  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แจ้งว่า สำหรับเรื่องนี้ขอนำมาเน้นย้ำในที่ประชุมว่า ปัจจุบัน 
การรับรองหนังสือราชการยังต้องถือปฏิบัติอยู่ หนังสือราชการทุกแผ่นต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการส่งหนังสือราชการ หรือเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เบี้ยเลี้ยง ใบสำคัญต่างๆ ซึ่งปัจจุบันน้ี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มอบให้พนักงานราชการ ซึ ่งมีหน้าที ่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ สามารถรับรอง    
สำเนาเอกสารได้แล้ว แต่ลูกจ้างประจำยังไม่สามารถรับรองได้ จึงขอให้ผู้อำนวยการส่วน/ศูนย์ฯทุกท่าน เน้นย้ำ
เกี่ยวกับการรับรองสำเนาถูกต้องให้ดำเนินการตามระเบียบด้วย 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  4.3 เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือน
เป็นรถประจำตำแหนง่ โดย ส่วนอำนวยการ  
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  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แจ้งว่า ตามที่ท่านประธานได้แจ้งเบื ้องต้นแล้วว่า การนำ
รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ ในลักษณะรถประจำตำแหน่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ทางคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้แจ้งเวียนมาให้สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งให้ส่วนราชการทุกท่านทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เรื่องนี้ 
ป.ป.ช. จะเน้นย้ำเป็นพิเศษ ผิดวินัยร้ายแรง จึงขอแจ้งเตือนให้ทุกท่านที่มีรถราชการอยู่ในการใช้ประโยชน์
เฉพาะงาน ไม่นำไปใช้เป็นรถประจำตำแหน่ง 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  4.4 เรื่องการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ส่วนอำนวยการ  
  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ขอสรุปว่า ตามที่จังหวัดนครสวรรค์แจ้งเชิญชวนให้ส่วนราชการ
เข้าร่วมขบวนอัญเชิญน้ำอภิเษก โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. โดยมีการจัด
ขบวนหัวหน้าส่วนราชการซักซ้อมการร่วมพิธี และในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. เป็นพิธีพลีกรรม
ตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธ์ิ ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 
น. จะเป็นพิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์   
ส่วนวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เป็นพิธีสมโภชน้ำอภิเษก จึงขอแจ้งในที่ประชุมทราบและร่วมพิธีต่อไป 
การแต่งกายข้าราชการ ให้แต่งเครื่องแบบเต็มยศสวมหมวก 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  4.5 เรื ่องสรุปรายงานสถิติดีเกี ่ยวกับการป่าไม้และผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 1 ตุลาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย     
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
  ผู ้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า  การทวงคืนผืนป่าภาพรวม       
ทั่วประเทศต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมป่าไม้กำหนด สำหรับสำนักฯ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ได้แจ้งไปแล้วว่ายงัต่ำ
กว่าเป้าหมายมาก ซึ่งทางกรมป่าไม้ได้เร่งรัดมาให้ดำเนินการและได้ทำการแจ้งเวียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้
ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าเร่งรัดดำเนินการด้วย 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
  4.6 เรื่องการกำหนดเป้าหมายการดำเนินตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า  สำนักฯ 4 สาขานครสวรรค์    
กรมป่าไม้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการตามมาตรา 25 จำนวน 450 ไร่  กรมป่าไม้มีการกำหนดแนวทาง  
การดำเนินการตามมาตราที่ 25 มีอยู่ 2 กรณี 1) การพบตัวผู้กระทำผิดและ 2) การไม่พบตัวผู้กระทำผิด โดยให้ศึกษา
ข้ันตอนการดำเนินการกรมป่าไม้จะนับข้ันตอนการลงนามในประกาศมาตรา 25 เป็นตัวช้ีวัด ซึ่งสำนักฯไดด้ำเนินการสั่งการ 
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ไปแล้วว่าทุกคดีก็ให้รวบรวมเอกสารรายงานสำนักฯ เพื ่อจะได้ ดำเนินการต่อไป สำหรับการลงนาม             
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในประกาศแล้ว ก็จะเริ่มนับเป็นตัวชี้วัด ถ้าหน่วยป้องกันฯใด ที่ตรวจยดึจับกุม     
ที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องดำเนินการตามมาตราที่ 25 ขอเร่งรัดให้ดำเนินการด้วย การรายงานผลนั้น กรมป่าไม้ก็ได้
แจ้งเวียนกำหนดรูปแบบการรายงาน ทางสำนักได้ดำเนินการเวียนหนังสือให้ทราบแล้ว 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
  4.7 เรื่อง การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าปี พ.ศ. 2560-2561 โดย ส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันร ักษาป่าและควบคุมไฟป่า  แจ้งว่า กรมป่าไม้ได้ส ่งข้อมูล             
การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าตามภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2560-2561 สำนักฯ ได้ส่งให้ทางศูนย์ป่าไม้และ
หน่วยป้องกันรักษาป่าฯแล้ว โดยได้ให้เจ้าหน้าที่แยกข้อมูลออกมาแต่ละหน่วย เพื ่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบ ขอให้ทางหน่วยป้องกันรักษาป่า ออกไปตรวจสอบ ดำเนินการเหมือนทุกปี แล้วก็รายงานผล        
ซึ่งตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยกรส่วนป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟป่าได้หารอื
กับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีแล้ว หลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์จะสนธิกำลังหน่วยป้องกันฯในทอ้งที่
จังหวัดอุทัยธานี เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
  4.8 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทะเบียนลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ตรวจป่า
พนักงานดับไฟป่า ตามบันทึกข้อตกลงในการทำงาน (การจ้างค่าตอบแทนบุคคลภายนอก) ของกรมป่าไม้    
โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้แจ้งว่าทางเอสซีจี       
มีทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดา ของลูกจ้างประจำ พนักงานราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ตรวจป่าและพนกังาน   
ดับไฟป่าตามบันทึกข้อตกลงการทำงาน (การจ้างค่าตอบแทนบุคคลภายนอก) ซึ่งผู้ที่จะขอรับทุนจะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
  1 เป็นบุตร/ธิดา ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยลาดตระเวนหรือสนับสนุนการลาดตระเวน 
  2 เป็นบุตร/ธิดา ของเจ้านาที่ที่อุทิศตนรอบเวลาเพื่อสาธารณะประโยชน์  
  3 เป็นบุตร/ธิดา ของเจ้าหน้าที่ที ่มีรายได้น้อยและมีคำสั่งให้ทำหน้าที ่ลาดตระเวนหรือ
สนับสนุนการลาดตระเวน  
  4 เป็นบุตร/ธิดา ของเจ้าหน้าที่ที่รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  สำนักฯ ได้เวียนให้ศูนย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันรักษาป่าทราบแล้ว ขอให้ลูกจ้างประจำและ
พนักงานราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ตรวจป่าและพนักงานดับไฟป่า  กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม แล้วนำส่งสำนักฯ 
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ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 สำนักฯ จะได้รวบรวมส่งกรมป่าไม้ให้ทันตามกำหนดต่อไป ถ้าเกินกำหนด   
กรมป่าไม้จะไม่รับไว้พิจารณาขอให้ทางหน่วยป้องกันรักษาป่าแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เสียโอกาสและ ให้ใช้ผล
การเรียนของบุตร/ธิดา เทอมล่าสุดที่มี 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  4.9 เรื่อง การสำรวจยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า โดย ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 

  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ตรวจสอบประเภท
ยานพาหนะที่เสื ่อมสภาพให้ดำเนินการขายทอดตลาด โดยให้สำรวจและรายงานกรมป่าไม้ ภายในวันที่          
5 เมษายน 2562 จึงขอให้หน่วยป้องกันฯเสนอเรื ่องเข้ามา เพื ่อทางส่วนอำนวยการจะได้ดำเนินการ         
ขายทอดตลาดต่อไป 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  4.10 เรื่อง กรมป่าไม้ให้ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่มีความต้องการที่จะขอ
สนับสนุนประมาณเพื ่อซ่อมแซมยานพาหนะให้รีบดำเนินการส่งรายละเอียดการสนับสนุนประมาณ โดย         
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า ทางสำนักฯได้ส่งแบบฟอร์ม     
ให้ทางหน่วยป้องกันรักาป่าฯแล้ว ให้รายงานสำนักฯภายในวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยจะรายงานกรมป่าไม้
ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีไดด้ำเนินการส่งรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  4.11 เรื่อง การถวงถาม ติดตามผลการดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของหน่วยป้องกันและ
พัฒนาป่าไม้ โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ให้หน่วยป้องกันและ
พัฒนาป่าไม้จัดทำข้อมูลพื ้นฐานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ซึ ่งกรมป่าไม้ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้และหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไปเมื่อปีงบประมาณที่แล้ว พร้อมกับมอบแนวทาง   
การจัดเตรียมข้อมูลแล้ว จึงขอให้ทุกศูนย์ป่าไมแ้ละทุกหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ ดำเนินการจัดทำข้อมูลตาม
นัยหนังสือดังกล่าวด้วย 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  4.12 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) 
กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
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  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลกูปา่ แจ้งว่า ได้แจ้งเวียนแผนงานให้หน่วยงานเพาะชำในพื้นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีกิจกรรมที่ต้องทำเพิ่มเติมมาก็คือ ต้องทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนจำนวน 5 ชุมชน      
ชุมชนละ 20,000 กล้า ในการดำเนินการจัดทำเรือนเพาะชำกลา้ไม้ชุมชน ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 
1608.4/6244 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ซึ่งหนังสือถึงสำนักฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมี
แนวทางกรมป่าไม้ไดก้ำหนดไว้ 4 ข้อ ดังนี ้
  1. ให้สำรวจและคัดเลือกชุมชนในพื้นที ่ร ับผิดชอบ เพื ่อส่งเสริมชุมชนเพาะชำกล้าไม้    
จำนวน 5 ชุมชน พร้อมให้แจ้งรายชื ่อของชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ ภายใน 15 วัน        
นับจากได้รับแผน 

  2. ดำเนินการจัดจ้างชุมชนหรือตัวแทนชุมชนในส่วนของค่าแรงงานให้เพาะชำกล้าไม้    
จำนวน 5 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 กล้า 

  3. ให้หน่วยเพาะชำเป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัสดุเพาะชำให้แต่ละชุมชน 

  4. ให้ดำเนินการตามนัยหนังสือ โดยแนวทางปฏิบัติให้ดำเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้      
ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/16914 ลงวันที่ 17 กันยายน  2561 ซึ่งสำนักฯ ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานเพาะชำ
ทราบแล้ว เนื้อความสำคัญของหนังสือตัวนี้คือ ในการดำเนินการจัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน จะต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นบุคคลนอกร่วมตรวจด้วย ขอให้ทุกสถานีเร่งรัดดำเนินการลำดับแรก
ขอให้รายงานชุมชนที่จะเข้าร่วมจัดทำเรือนกล้าไม้ชุมชนให้สำนักฯ ทราบ เพื่อสำนักฯ จะได้รวบรวมรายงาน
กรมป่าไม้ต่อไป 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  4.13 เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุดีในการเพาะชำกล้าไม้ โดย ส่วนส่งเสรมิ
การปลูกป่า 
  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า เป็นเรื่องต่อเนื่องตามที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
มีหนังสือขอให้หน่วยเพาะชำสำรวจข้อมูลแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุไม้ช้ันดีให้กรมป่าไม้ทราบ ซึ่งทางสำนักฯ ได้แจ้ง
เวียนหนังสือขอให้ทุกสถานีฯรายงาน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการรายงานเข้ามาจึงขอให้ทกุสถานีฯ รายงานให้สำนักฯ ทราบ 
เพื ่อจะได้รายงานกรมป่าไม้ต่อไป ซึ ่งแนวทางในการส่งเสริมการใช้เมล็ดไม้พันธ์ุดีในการเพาะชำกล้าไม้          
สำนักส่งเสริมการปลูกป่าจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้ดี โดยสถานีเพาะชำทั่วประเทศ
จะต้องเป็นผู้รายงานข้อมูล แล้วสำนักส่งเสริมการปลูกป่าจะส่งข้อมูลให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการเก็บเมล็ดไม้ต่อไป ซึ่งเมล็ดไม้ดังกล่าวจะใช้ในการสนับสนุนชุมชนในโครงการชุมชนไม้มค่ีา     
โดยเน้นพันธ์ุไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 10 ชนิด ก็ได้แก่ ต้นสัก, พะยูง, ประดู่ป่า, ยางนา, ตะเคียนทอง, 
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แดง, มะค่าโมง, จำปาป่า, ชิงชัน และกันเกรา สถานีเพาะชำจะต้องทำหน้าที่ในการเฝ้าสังเกตแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้ดี 
ว่าหากถึงช่วงเวลาที่เมล็ดไม้นั้นแก่แล้ว จะให้สำนักวิจัยเข้าไปเก็บเมล็ดไม้ต่อไป 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  4.14 เรื่อง เรื่องสำรวจความพร้อมของหน่วยงานเพื่อรองรับระบบการขอกล้าไม้ออนไลน์  
โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า ได้แจ้งเวียนให้สถานีเพาะชำกล้าไม้ดำเนินการ   
ส่งข้อมูลแล้วรายงานกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในอนาคตระบบการแจกจ่ายกล้าไม้จะเข้าสู่ระบบออนไลน์ 
ขอให้  ทุกสถานีปรับตัวและเตรียมตัวด้วย 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  4.15 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการปลูกฟื้นฟูป่าแนวทางใหม่ แผนบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำและแผนบูรณาการเสริมสร ้างความเข้มแข็งให ้ก ับเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดย           
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า ได้แจ้งให้หน่วยฟื้นฟูทุกหน่วยทราบแล้ว สำหรับ
หน่วยงานที่ได้รับแผนปลูกป่าตามแผนงานนี้  ขอให้ดำเนินการตามแนวทางตามนัยหนังสือซึ่งแจ้งเวียนแล้ว  
และให้ทุกท่านศึกษาแนวทางปฏิบัติก่อนทำงานด้วย 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  4.16 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการเพื ่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ  โดย           
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มีคำสั่ง ที่ 15/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่า 
และบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ โดยมีคณะกรรมการอยู่สองชุดคือ 1. คณะกรรมการนโยบายและกำกับการดูแล 
2. คณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ โดยกรรมการชุดที่ 2 นี้มีหน้าที่พิจารณาพื้นที่ที่จะเสนอปลกูปา่ 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีพื้นที่ที่จะต้องเข้าคณะกรรมการชุดที่ 2 จำนวน 2 จังหวัด คือจังหวัดอุทัยธานี 
300 ไร่ ดำเนินการจัดประชุม ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ 800 ไร่  จัดประชุม ในวันที ่ 5 เมษายน 2562         
ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
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  4.17 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวน โดย           
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
  ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ แจ้งว่า การดำเนินงาน คทช. ได้แจ้งให้หน่วยป้องกันและ
พัฒนาฯทราบแล้ว ถ้าหากหน่วยป้องกันและพัฒนาฯ ได้ไปลงพื้นที่หรือประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอให้รายงาน  
มาทางไลน์เป็นรูปถ่ายส่งมา เพื่อทางสำนักฯ จะได้รวบรวมรายงานกรมป่าไม้ต่อไป เพราะว่าเป็นงานนโยบายของ
รัฐบาล 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
  4.18 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานสำรวจ
ทรัพยากรนันทนาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
  ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ให้เป้าหมายมา 65 หมู่บ้าน ส่วนจัดการ
ที่ดินก็ได้หารือกับผอ.สำนักฯ เรียบร้อยแล้ว ได้ออกคำสั่งให้หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาฯ พร้อมกับ
ผู ้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร ได้มอบเอกสารและคำสั ่งสำนักฯ รวมถึงแนวทางปฏิบัติว่าให้สำรวจแต่ละ        
ป่าสงวน สำรวจแหล่งนันทนาการ ข้อกำหนดคือ ทรัพยากรในหมู่บ้านนั้น แล้วต้องเป็นทรัพยากรธรรมชาติ    
มีอยู่ 3 อย่าง ในหมู่บ้านและในป่าสงวนตามที่กำหนด ทรัพยากรจะต้องเป็นทางด้านวัฒนธรรม หรือศาสนะสถาน 
หรือแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ให้ดูว่าในหมู่บ้าน เช่นสินค้าโอท๊อป ผลิตผลทางการเกษตร แล้วรายงาน
ตามแบบ ทน.1 และ ทน.2 
  4.19 เรื่อง ขอรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมด้านป่าชุมชน โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
  ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า ขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน 

  1. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
 - มีเป้าหมายการจัดต้ังป่าชุมชน  
   จังหวัดนครสวรรค์ 10 หมู่บ้าน จัดต้ังแล้ว 10 หมู่บ้าน 

   จังหวัดอุทัยธานี 10 หมู่บ้าน จัดต้ังแล้ว 10 หมู่บ้าน  
 - มีเป้าหมายการต่ออายุโครงการป่าชุมชน  
        จังหวัดนครสวรรค์ 30 หมู่บ้าน ดำเนินการแล้ว 10 หมู่บ้าน 

        จังหวัดพิจิตร 20 หมู่บ้าน ยังไม่มีผลการดำเนินงาน 

        จังหวัดอุทัยธานี 20 หมู่บ้าน ดำเนินการแล้ว 10 หมู่บ้าน 

  2. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 - กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนโดยภาครัฐ โดยการสนับสนุนงบประมาณ     
เงินอุดหนุน หมู่บ้านละ 70,000 บาท 

    - มีเป้าหมาย จังหวัดนครสวรรค์ 10 หมู่บ้าน  
            จังหวัดพิจิตร 2 หมู่บ้าน  
            จังหวัดอุทัยธานี 10 หมู่บ้าน  
        รวม 22 หมู่บ้าน งบประมาณ 1,540,000 บาท 

  ขณะนี้ยังไม่ส่งแผนเสนอโครงการบริหารจัดพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อขอรับ    
เงินอุดหนุน จากศูนย์ป่าไม้แต่อย่างใด 

  3. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

 - โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ  
 - เป้าหมาย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดละหนึ่งแห่งยังไม่มี
การดำเนินการ 

 - โครงการพุทธอุทยาน เป้าหมาย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง และอุทัยธานี 1 แห่ง       
ซึ่งศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี จัดทำโครงการส่งให้สำนักฯแล้ว 

 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการค่อนข้างน้อย ขอให้ทุกศูนย์ป่าไม้เร่งเบิกจ่าย 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 -    ไม่มี  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น  

 -    ไม่มี 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
  
 
 

    
 
 
 
 

 

(นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย) 
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวประคำแก้ว บุญธรรม) 
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

     ผู้จดรายงานการประชุม 
 


