
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 3/2562 

เม่ือวันศุกร์ท่ี 27 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรป่าไม้ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
_______________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุรพงษ์  คงมิยา  ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
2. นายสมศักดิ์  อินทร์อ านวย ผอ.ส่วนอ านวยการ 
3. นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
    และ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
4. นายจ าเนียร  หนูแย้ม  ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
5. นายสกล  เวียงนาค  ผอ.ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้  
6. นายเดชา  ชมดี  ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน 
7. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม ผอ.ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
8. นายวีระ  ระบอบ  ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 
    หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไมไ้พศาลี และ หน.หน่วยป้องกนัฯ 

     ท่ี นว.๔ (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
9. นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล  ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี หน.หน่วยป้องกันฯท่ี อน.8 (บ้าน กม. 83) 
    และ หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ลานสัก อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
10. นายวิชัย  แตโช  ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิจิตร 
11. นายภัทธณัฐ วงศ์อินทร์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร 
12. นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่เปิน, หน.หน่วยป้องกันฯ ท่ี       
  นว.1 (แม่กะสี) และ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้ ลานสัก จ.อุทัยธานี                     
  อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
13. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง, หน.หน่วย

ป้องกันฯ ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) และ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้
จังหวัดอุทัยธานี อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
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๑4. นายพินิจ  หล้าอยู่ หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์, หน.หนว่ยป้องกันฯ ท่ี 

นว.๕ (ยอดห้วยแก้ว) และ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักฯ 
อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

15. นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ , หน.หน่วยป้องกันฯ    
อน.9 (หนองปรือ) และ หน.โครงการพื นท่ีต้นแบบบูรณาการฯ  
ตามแนวพระราชด าริ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

16. นายธนธรณ์  นิ่มชัยสกุล หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไม้สว่างอารมณ์, หน.หน่วยป้องกนัฯ 
ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้อุทัยธานี 
อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

17. นายมณฑล  หนูทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
18. นายอัครพงษ์ อ าพิน  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน    
19. นายนพรัตน์  หิรัญค า นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายโกวิท  คงมี  หน.ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 5 (อุทัยธานี) (ติดราชการ) 
2. นายเชษฐกิตต์ิ  ฉันทรัตนาคินทร์ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ, หน.หน่วย 
      ป้องกันฯ ท่ี นว.๓ (วังร่มเกล้า) และ หน.หน่วยส่งเสริม 
      การควบคุมไฟป่านครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 
3. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน (ติดราชการ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา  08.30  น. 
 ประธาน (ผู้อ านวยการส านักฯ) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี  

1.1 เรื่อง การเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ให้ส่วนทุกส่วนหมุนเวียนในการเข้าแถวเคารพ     
ธงชาติทุกเช้า ให้จัดเจ้าหน้าท่ีดูแลเครื่องเสียง ร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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 1.2 เรื่อง การฝึกระเบียบแถวท่าบุคคลมือเปล่า ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย ฝึกระเบียบ
แถวท่าบุคคลมือเปล่าพร้อมเคารพธงชาติ ขอให้ด าเนินการทุกวันอังคารและวันพุธ แล้วรายงานทาง One page    
ให้ส านักฯ ทราบ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
  1.3 เรื่อง การแต่งกายตามนโยบายอธิบดีกรมป่าไม้ ให้แต่งกายตามท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 
    วันจันทร์  เครื่องแบบชุดสีกากี 
    วันอังคาร  ชุดสุภาพ 
    วันพุธ  เครื่องแบบชุดอนุรักษ์เขียวบ่าอ่อน 2/1 
    วันพฤหัสบดี  ชุดสุภาพ 
    วันศุกร์  ชุดเสื อเหลืองผ้าไทยส านักฯ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 2/2562 
 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 2/2562 วันพุธท่ี 3 เมษายน 2562  

  มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 2/2562 เมื่อวันพุธท่ี 3 เมษายน 2562 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 2/2562 
  3.1 เรื่อง การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงสภาพป่าปี พ.ศ. 2560-2561 โดย ส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
  ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ส่ังการให้รายงาน   
ความคืบหน้าประจ าเดือน ซึ่งมีบางหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ียังไม่ได้รายงานให้ส านักฯ ทราบ หน่วยฯท่ีได้รายงานให้
ส านักทราบแล้ว มีดังนี  
 1. หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นว.3 (วังร่มเกล้า) 
 2. หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อน.8 (บ้าน กม. 53) 
 3. หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อน.9 (หนองปรือ) รายงานแล้วแต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ 
 4. หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นว.11 (ทุ่งโพ ต.เขาสวนกวาง) 
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 5. หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อน.12 (เขาผาลาด) 
  หน่วยที่ยังไม่ได้รายงานให้ส านักฯ ทราบ ได้แก่ 
 1. หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นว.1 (แม่กะสี) 
 2. หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นว.5 (ยอดห้วยแก้ว) 

ขอให้เร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

  4.1 เรื่อง รางวัลชนะเลิศการประกวดต้นรวงผึ ง “ต้นไมป้ระจ ารัชกาลท่ี 10” โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้   
ได้จัดโครงการประกวดต้นรวงผึ ง “ต้นไม้ประจ ารัชกาลท่ี 10” ส านักฯ ได้จัดท าข้อมูลส่งเข้าประกวด และได้รับ        
รางวัลชนะเลิศประเภทต้นไม้ตามธรรมชาติ ต้นรวงผึ ง ณ วัดเกรียงไกรใต้ ต าบลเกรียงไกรใต้ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ในการนี  ได้เรียนนิมนต์ เจ้าอาวาสวัดพระครูนิวิฐ  สมาธิคุณ (สมนึก จรจิตโต) รับมอบโล่รางวัล    
ท่ีส านักฯ โดยได้มีพิธีมอบในช่วงก่อนประชุมส านักฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 4.2 เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกป่า ประจ าปี 2563 โดยส่วนส่งเสริม
การปลูกป่า 

  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า ส านักฯ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนศูนย์ป่าไม้จังหวัด
ทุกศูนย์ ให้ส่งผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อเสนอเป็นตัวแทนระดับส านักฯ เข้ารับการ
คัดเลือกระดับภาคต่อไป ส าหรับในปี 2562 รางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัด 
ได้แก่ นางส ารี ลุ่มล่า เกษตรกรท้องท่ีจังหวัดอุทัยธานี 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.3 เรื่อง การด าเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื นท่ี ตามค าส่ังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ี 15/2562 ลงวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2562 โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  
  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า ในเรื่องของการเสนอพื นท่ีแปลงปลูกป่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูฯ    
ท่านใดมีพื นท่ีจะเสนอแปลงปลูกป่า ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ให้เริ่มส่งรายงานการส ารวจเบื องต้นเข้ามาทางส านักฯ 
เพื่อจะได้ด าเนินการจัดประชุมตามค าส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ี 15/2562 ภายในวันท่ี  
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30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส านักฯ จะรวบรวมรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ ภายในเดือนธันวาคม 2562 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 4.4 เรื่อง รายงานผลการตัดสินรางวัลโครงการคัดเลือกหน่วยป้องกันรักษาป่าและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับภาคและระดับประเทศ     
โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

  ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ได้มีโครงการดังกล่าวฯ
และมอบหมายให้ส านักฯ ด าเนินการคัดเลือกระดับส านักฯ และมีการคัดเลือกระดับภาค โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ และผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็น
คณะกรรมการ พิจารณาตัดสินรางวัลโครงการคัดเลือกหน่วยป้องกันรักษาป่าและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษา
ป่าดีเด่น ระดับภาคท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการคัดเลือกระดับกรม ทางส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเป็นผู้
พิจารณา ซึ่งการพิจารณาได้พิจารณาเสร็จสิ นลงแล้ว มีผู้ได้รับรางวัลระดับส านักฯ ระดับภาค และระดับประเทศ     
ในส่วนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ดังนี  
 1. ข้าราชการ 

 - นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ได้รับการคัดเลือกระดับส านักฯ ระดับภาค 
และระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แล้วเมื่อ
วันท่ี 18 กันยายน 2562 ณ กรมป่าไม้  
 2. ลูกจ้างประจ า 

 - นายมานพ เปรมจิตร์ ต าแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 ประจ าหน่วย ป้องกันรักษาป่าท่ี อน.9     
(หนองปรือ) ได้รับการได้รับรางวัลระดับส านักฯ ระดับภาค  
 3. พนักงานราชการ 

 - นายสุริยา  บุญเพียร ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า ประจ าหน่วย ป้องกั นรักษาป่าท่ี อน.8           
(บ้าน กม.53) ได้รับรางวัลระดับส านักฯ 

 4. พนักงานจ้างเหมา 

 - นายไพรฑูรย์  หอมช่ืน ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า ประจ าหน่วย ป้องกันรักษาป่าท่ี นว.1 (แม่กะสี) 
ได้รับการได้รับรางวัลระดับส านักฯ 

 5. รางวัลหน่วยป้องกันรักษาป่า ดีเด่น ระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  
 - หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นว.1 (แม่กะสี) 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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4.5 เรื่อง รายงานผลการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ แบบ กปม.101 (คดีรายเล็ก) 
และ กปม.102 (คดีรายใหญ่) โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
  ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ได้ก าหนดการรายงาน
แบบ กปม.101 (คดีรายเล็ก) ให้รายงานกรมป่าไม้ ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากลงบันทึกประจ าวันแล้ว        
ส่วนแบบรายงาน กปม.102 (คดีรายใหญ่) ให้รายงานกรมป่าไม้ ภายใน 12 ช่ัวโมง หลังจากลงบันทึกประจ าวันแล้ว 
ระยะหลังมีการจับกุมด าเนินคดีแล้ว มีบางหน่วยป้องกันรักษาป่า ด าเนินการรายงานล่าช้า ขอให้หน่วยฯ เร่งรัด
ติดตามและรายงานตามก าหนดด้วย ส านักฯ ได้แจ้งเวียนก าหนดการรายงานให้ทราบแล้ว      
 ท่านผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ มอบส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่าเป็นตัวแทนส านักฯ ให้ก ากับดูแลทั ง 3 ศูนย์ป่าไม้ รับผิดชอบเรื่องการรายงาน ติดตาม       
ถ้ามีคดีเกิดขึ น หน่วยป้องกันรักษาป่า ต้องรายงานศูนย์ป่าไม้ และหน่วยป้องกันรักษาป่า ต้องรายงาน      
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อให้ทันภายในเวลาท่ีก าหนด ถ้าไม่มีการรายงานศูนย์ป่าไม้ต้อง
รับผิดชอบ  
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.6 เรื่อง ขอส่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.45/
ว 13385 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 แจ้งว่า พระราชบัญญัติป่าชุมชนได้ลงประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 136 ตอนท่ี 71 ก เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้วันถัดไป                (30 
พฤษภาคม 2562) ทางส านักฯ ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.302/2362 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 
2562 จึงขอให้ศูนย์ป่าไม้จังหวัด แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ทราบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
รายละเอียด พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ทาง QR code ท่ีปรากฏตามท้ายหนังสือกรมป่าไม้      
เพื่อจะได้น าไปเป็นแนวทางการศึกษาและด าเนินงาน ต่อไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.7 เรื่อง ขอหารือการอนุญาตตามประมวลกฎหมายท่ีดิน โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า ศูนย์ป่าไม้พิจิตรได้มีหนังสือสอบถามไปยังกรมท่ีดิน 
กรณี การจัดตั งโครงการการป่าชุมชนในท่ีดินสาธารณประโยชน์ ตามอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบของส านักจัดการ
ป่าชุมชน ซึ่งส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ ได้ตอบข้อหารือการอนุญาตตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีศูนย์ป่าไม้พิจิตร 
ได้มีหนังสือสอบถามไปยังกรมท่ีดิน ซึ่งใน กรณีโครงการป่าชุมชน ท่ีขอจัดตั งมีสภาพเป็นสาธารณะประโยชน์ 
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หากจะด าเนินการขอเปล่ียนสภาพท่ีดินสาธารณะประโยชน์ จะต้องพิจารณาตามหลังเกณฑ์ท่ีกรมท่ีดินก าหนด 

ไว้ในหนังสือกรมท่ีดิน จึงควรน าข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับท่ีดิน และการประชุมขอความเห็นจากราษฎรท่ีได้เคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หากราษฎรเห็นควรท่ีจะด าเนินการเปล่ียนสภาพการใช้ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ส าหรับพลเมือง
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะต้องจัดให้จังหวัดหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ขอในฐานะเป็นทบวงการเมืองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

  4.8 เรื่อง การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดย ส่วนอ านวยการ 
 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จ านวน 1 ราย นายธนธรณ์  
นิ่มชัยสกุล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน สังกัด ส่วนยุทธการด้านการป้องกันและปราบปราม ส านักป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า ช่วยปฏิบัติราชการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ให้ปฏิบัติราชการ 

 ปัจจุบัน ท าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สว่างอารมณ์ ท าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วย
ป้องกันรักษาป่าท่ี อน. 12 (เขาผาลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง และท าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษป่าไม้อุทัยธานี 
อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

 พร้อมนี ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ เป็นผู้แทนมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 4.9 เรื่อง แจ้งพนักงานราชการท่ีเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย     
ส่วนอ านวยการ 
 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า พนักงานราชการท่ีเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
 1. นางสมศรี  ไชยกูล ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ (ปวช.) ปฏิบัติงาน ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 
 2. นายวีรชัย  ดีพิจารณ์ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า ปฏิบัติงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 
นว.5 (ยอดห้วยแก้ว) และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
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 3. นายเจียม  อ่องยิ ม ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า ปฏิบัติงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 
นว.5 (ยอดห้วยแก้ว) และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 4.10 เรื่อง การจัดหน่วยงานและก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 – 13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี (สาขา) กรมป่าไม้ โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ได้ส่งส าเนา ค าส่ังกรมป่าไม้ท่ี 3125/2562 
ลงวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ.2562 กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ นให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปของกรมป่าไม้ อาศัยอ านาจตาม  

ความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

จึงให้จัดหน่วยงานและก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 – 13 และ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 4.11 เรื่อง ขอความร่วมมือ ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก แบบ Single use โดย ส่วนอ านวยการ 
 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือขอความร่วมมือลด ละ เลิก ถุงพลาสติก 
แบบ Single use ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ประกาศฯ ผ่านส่ือ
เว็บไซต์ the standard โดยตั งเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดถุงพลาสติกทั งหมดภายในปี 2564 และมีข้อส่ังการ
ให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าเรื่อง ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก แบบ Single use ให้เต็มท่ี โดยมีเป้าหมาย 0% วันท่ี     
1 มกราคม 2564  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 -    ไม่มี  

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น  

 -    ไม่มี 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 
  
 
 

    
 

(นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 


