
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 1/2563 

เม่ือวันพุธท่ี 8 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรป่าไม้ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
_______________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. นายไกรสร  วิริยะ  ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
2. นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล ผอ.ส่วนอ านวยการ 
3. นายจ าเนียร  หนูแย้ม  ผอ.ส่วนจัดการป่าไม้ 
4. นายเดชา  ชมดี  ผอ.ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
5. นายสกล  เวียงนาค  ผอ.ส่วนวิชาการและกฎหมาย  
6. นายวีระ  ระบอบ  ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 
7. นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 
  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่เปิน, หน.หน่วยป้องกันฯ ท่ี       
  นว.1 (แม่กะสี), หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้ ลานสัก จ.อุทัยธานี                     
  และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
8. นายวิชัย  แตโช  ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิจิตร   
9. นางสาวกัณจน์อมล  กีตา แทน หน.ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 5 (อุทัยธานี) 
10. นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 
11. นายภัทธณัฐ วงศ์อินทร์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร 
12. นายสมศักดิ์  อินทร์อ านวย  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี   
13. นายเชษฐกิตต์ิ  ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ และ  
 หน.หน่วยป้องกันฯ ท่ี นว.๓ (วังร่มเกล้า) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
14. นายนพรัตน์  หิรัญค า หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี และ  
 หน. หน่วยป้องกันฯ ท่ี นว.4 (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
๑5. นายพินิจ  หล้าอยู่   หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์, หน.หน่วย 

  ป้องกันฯ ท่ี นว.๕ (ยอดห้วยแก้ว) และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษ 
  ป่าไม้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
  อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

 
 

/๑6. นายอัครพงษ์... 
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16. นายอัครพงษ์ อ าพิน หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไม้ลานสัก, หน.หน่วยป้องกันฯ ท่ี 

อน.8 (บ้าน กม.53) และ หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าไม้แม่วงก์ – แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

17. นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ และ หน.หน่วยป้องกันฯ    
ท่ี อน.9 (หนองปรือ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

18. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง และ หน.หน่วย
ป้องกันฯ ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

19. นายชัยธัช  กิ่งพยอม หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไม้สว่างอารมณ์ และ หน.หน่วย
ป้องกันฯ ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

20. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  
21. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบรรจง  ศรีใจวงศ์   ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ภาคเหนือท่ี 3 (พิษณุโลก) 
     (ติดราชการ) 
2. นายมณฑล  หนูทอง   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (ติดราชการ) 
3. นางสาวปัทมา  เลาเก็ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุจิตรา ชนะฤทธิชัย  พนักงานพิมพ์ ส.4  

 2. นางสาววลัยพร หล่อเลิศธรรม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นางสาวกานต์สุดา  หล่อเลิศธรรม   นักวิชาการเผยแพร่ 
4. นางกาญจนาภา จันทสร  นักวิชาการเผยแพร่  
5. นางสาวอุไรรัตน์  พันธ์วงศ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6. นางสาวรัชนก  เอี่ยมนุช    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7. นางสาวอมรรัตน์  อานมณี  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8. นางณัฐปาลิน  พัฒนสิรินนท์  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
9. นายดนัสถ์  ศิริภาพ     เจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
10. นางภัคจิรา  ดีศรี     เจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
11. นางปรียาพร  พรไกรเนตร  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
 ประธาน (ผู้อ านวยการส านักฯ) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี  
  1. อธิบดีกรมป่าไม้ ให้ทุกส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกส านัก ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในทุกช่องทางภารกิจของกรมป่าไม้ โดยการ
อ านวยความสะดวกให้ข้อแนะน า โดยประสานงานกับส านักการอนุญาตอย่างใกล้ชิด และเร่งรัดให้ทันต่อการ
แก้ไขปัญหา โดยแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ไม่ท าให้กรมป่าไม้เป็นอุปสรรค
ต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล 
  2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี แจ้งว่า กอ.รมน. จังหวัด
อุทัยธานี จะออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื นท่ี ขอให้หน่วยงานในท้องท่ีจังหวัดอุทัยธานี เตรียมความพร้อม 
เพื่อรับการตรวจเยี่ยม 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 4/2562 
 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 4/2562 วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562  

  มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 4/2562 วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 4/2562 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

4.1 เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) 
โดย ส่วนอ านวยการ 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า มาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ก าหนดไตรมาส 1 ภาพรวมต้องได้ร้อยละ 32 ของ
งบประมาณรายจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสท่ี 1 (วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) เบิกจ่ายได้ 19.21 % 
ยังไม่ได้เบิกจ่าย 80.79 % โดยมีกิจกรรมท่ีเบิกจ่ายแต่ละกิจกรรม ดังนี  

 
/โครงการบริหาร... 

กิจกรรม 
แผนงบประมาณที่
ได้รับ (ตามใบงวด) 

ยอดเงินที่ตั งเบิกแล้ว 
ณ วันที่ 6 ม.ค. 63 

คิดเป็น % 

ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 3,598,400.00 1,302,042.00 36.18 
พัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 610,500.00 251,352.81 41.17 
ด าเนินการเก่ียวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม ้ 15,000.00 - - 
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 204,400.00 - - 
จัดการที่ดินป่าไม้ 364,000.00 39,053.07 10.73 
ตรวจสอบพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินท ากินในชุมชน 57,400.00 - - 
ส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดิน 232,000.00 - - 



- 4 – 
 

  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2 เรื่อง มาตรการลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกและโฟม ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 
สาขานครสวรรค์ โดย ส่วนอ านวยการ 
  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้ง มาตรการลด ละ เลิกใช้ ถุงพลาสติกและโฟม ของส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
  1. น าแก้วน  ามาใช้แทนแก้วน  าพลาสติก 
  2. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
  3. น าภาชนะมาเติมน  า ลดการใช้ขวดพลาสติก 
  4. งดรับ งดใช้ กล่องโฟม กล่องพลาสติกใส 
  5. ลดการใช้หลอดท่ีมีพลาสติกห่อหุ้ม 
  6. หิ วปิ่นโตมาท างาน 
  
 
 

/* เปา้หมาย... 

โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั งระบบ 321,400.00 - - 
โครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื นที่ 541,200.00 - - 
จัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 50,000.00 - - 
โครงการพัฒนาป่าไม้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30,000.00 - - 
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 150,000.00 - - 
อ านวยการงานแผนและสารสนเทศ 322,200.00 140,204.93 43.51 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 150,000.00 44,814.79 29.88 
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งป่าชุมชน จ.นครสวรรค์ (0901248022700016) 15,400.00 - - 
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งป่าชุมชน จ.อุทัยธานี (0901248022700123) 15,400.00 - - 
ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน (8410015)    
- จัดท าแนวกันไฟ จ.นครสวรรค์ 102,800.00 - - 
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า (2410058)    
- จัดท าแนวกันไฟ จ.นครสวรรค์ (2410058) 257,000.00 - - 
บ ารุงรักษาป่า    
*จัดท าแนวกันไฟ จ.นครสวรรค์ 61,700.00 - - 
*จัดท าแนวกันไฟ จ.อุทัยธานี 10,300.00 - - 
*บ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จ.นครสวรรค ์ 472,200.00 - - 
*บ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จ.อุทัยธานี 117,900.00 - - 
*บ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 จ.นครสวรรค ์ 1,101,600.00 - - 
*บ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 จ.อุทัยธานี 428,400.00 - - 
*บ ารุงป่าใช้สอย จ.นครสวรรค ์ 22,800.00 - - 

รวมงบประมาณ 9,252,200.00 1,777,467.60 19.21 
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* เป้าหมาย   
  ลดปริมาณถุงพลาสติก และโฟมของส านักฯ ให้เป็น 0% ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2563 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.3 เรื่อง ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม้  
  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ ก าหนดเป้าหมายการทวงคืนผืนป่าเนื อท่ี 
107,033 ไร่ ในส่วนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ก าหนดไว้ 220 ไร่ ขอให้
ด าเนินการในท้องท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 50 ไร่ และท้องท่ีจังหวัดอุทัยธานี ไม่น้อยกว่า 170 ไร่  

มติ ท่ีประชุมรับทราบและด าเนินการ 

4.4 เรื่อง การลาดตระเวนพื นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม้  
  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ได้ส่ังการให้ส านักฯ ด าเนินการเรื่องการ
ลาดตระเวน ซึ่งส านักฯ ได้แจ้งเวียนให้ทราบและด าเนินการแล้ว ดังนี  

1. ส่ังหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย ด าเนินการลาดตระเวน ตรวจสอบสภาพป่าแล้วรายงาน
ผลการลาดตระเวนพื นท่ีตามแบบรายงานท่ีก าหนด (เอกสาร 1) ใหส้ านักฯทราบเพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ 

2. ส านักฯ ด าเนินการรวบรวมผลการลาดตระเวนพื นท่ี (เอกสาร 2) ส่งกรมป่าไม้ทราบทุกวันท่ี 
5 ของเดือนถัดไป 

3. ทางส านักฯ รายงานผลรอบ 3 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ในชั นนี ขอใหห้น่วยป้องกันรักษาป่า 
รายงานผลการลาดตระเวน ตั งแต่ ตุลาคม-ธันวาคม 2562 ให้ทางส านักฯ ทราบ ส่วนจัดการป่าไม้จะด าเนินการ
รวบรวมรายงานกรมป่าไม้ ส าหรับเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันท่ี 1 

ประธาน : ขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน มอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน 
และรายงานให้ตรงตามก าหนดเวลา ประชุมทุกครั งขอให้ติดตามให้ทราบถึงหน่วยท่ียังไม่รายงาน 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.5 เรื่อง ขอทราบข้อมูลสภาพไม้ตามบัญชีรายละเอียดไม้แนบท้ายในเบิกทาง ท่ีส่งมอบให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามโครงการดูแลขนย้ายควบคุมแปรรูปไม้มีค่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย 
ส่วนจัดการป่าไม้  
  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า ตามท่ีได้ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าส ารวจสภาพไม้มีค่า 
เพื่อรายงานกรมป่าไม้ประกอบการด าเนินการของบประมาณ(งบกลาง) ในการขนย้ายไม้ของกลางท่ีตกเป็น 
ของแผ่นดิน ซึ่งส านักฯ ก าหนดวันส่งรายงาน ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 โดยภาพถ่ายไม้ของกลาง          
ต้องชัดเจนสามารถเห็นได้ว่า สภาพใช้ประโยชน์ได้จริง ขอให้ดูตัวอย่างภาพถ่ายตามท่ีกรมป่าไม้ส่งให ้
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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4.6 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการท าไม้ในท่ีดินสาธารณะประโยชน์ โดย ส่วนจัดการป่าไม้  
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ก าหนดแนวทางการท าไม้ในท่ีดิน สาธารณะ

ประโยชน์ 6 ข้อ ให้ทุกหน่วยฯท าการศึกษา กรณีท่ีมีหน่วยงานหรือราษฎรขอค าปรึกษา จะได้ชี แจงข้อมูลได้
ครบถ้วน ซึ่งส านักฯ ได้แจ้งเวียนให้ทราบแล้ว 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.7 เรื่อง มาตรการควบคุมดูแลมิให้มีการน าไม้ในป่ามาเป็นไม้ท่ีขึ นในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมาย โดย ส่วนจัดการป่าไม้  

ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ส่ังการให้ส านักด าเนินการ ดังนี   
1. ก าชับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ให้หมั่นตรวจสอบพื นท่ีป่าไม้ท่ีมี ความเส่ียงในการ

ลักลอบท าไม้ และจุดท่ีมีไม้มีค่าขึ นอยู่ในเขตท่ีดินติดกับแปลงท่ีดินท ากินของราษฎร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลไม้มี
ค่าท่ีขึ นอยู่ในป่า แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ส านักฯ ทราบ ทุกเดือน 

2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกตั งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่าย
ภาครัฐ และประชาชนให้ร่วมกันดูแลป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

3. จัดท าฐานข้อมูลไม่มีค่าท่ีขึ นในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์ครอบครองในพื นท่ีหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ
ท้องท่ี โดยประสานความร่วมมือกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. ให้จัดท าฐานข้อมูลต าแหน่งพิกัดแปลงท่ีดินและพิกัดตอไม้ในท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง ท่ีส านักฯ ได้ท าการรับรองหรือตรวจพิสูจน์แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าพิกัดตอไม้มาใช้ซ  าในการ
สวมตอ 

5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนไม้มีค่าในท่ีดินกรรมสิทธ์หรือสิทธิครอบครอง ใน
ระบบ PDF Single Window ของกรมป่าไม้ และหากราษฎรมีความประสงค์ให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้เข้าไปสนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือในการจัดท าฐานข้อมูลไม้ในท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้ประสานกับหน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้ในพื นท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกต่อไป 

6. ตรวจสอบควบคุมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
กฎกระทรวง และระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 

7. ให้สรุปผลการด าเนินการพร้อมปัญหาและอุปสรรครายงานกรมป่าไม้ทราบทุกไตรมาส 
ขอให้ทุกศูนย์ป่าไม้ และทุกหน่วยฯ ด าเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

  4.8 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายใน (ปม.1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไปพลางก่อน กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมปลูกป่า
สมุนไพรในป่าชุมชน และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนพิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ (หนังสือส านักจัดการป่า
ชุมชน ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.31/2130 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562) โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
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ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แจ้งว่า ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ และ ศูนย์ป่าไม้พิจิตร มี 2 กิจกรรม  
1. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ  
2. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนพิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 
ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี มี 3 กิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ  
2. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนพิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 
3. กิจกรรมส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน 

ส านักฯ ส่งแผนให้ทั ง 3 ศูนย์ป่าไม้ทราบแล้ว ขอความร่วมมือส่งค าส่ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้ทางส านักฯ 
ทราบ ขอเน้นย  าเรื่องการรายงาน การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
  6.1 เรื่อง การเสนอหนังสือราชการ โดย ประธานฯ  
  - การเสนอหนังสือราชการ เช่น เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องท่ีเคยปฏิบัติมาแล้ว ขอให้แนบเรื่อง
เดิมด้วย ถ้ามีเรื่องท่ีต้องปฏิบัติต่อเนื่องให้ตั งแฟ้มเสนอ ถ้าเรื่องจบถึงรวมเรื่อง 

6.2 เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน  า
วังทอง ฝ่ังซ้าย อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดย ประธานฯ 

- ให้ประมวลความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหา เดือน กุมภาพันธ์ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมา
จังหวัดพิจิตร ขอให้ทางศูนย์ป่าไม้พิจิตร เตรียมความพร้อมและสรุปรายงานความก้าวหน้าด้วย 

6.3 เรื่อง สรุปการแจกจ่ายกล้าไม้ประจ าปี 2562 โดย ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
- ได้รับรายงานจาก สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ สถานีเพาะช ากล้าไม้ลานสัก 

จังหวัดอุทัยธานี โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน ส าหรับสถานีเพาะช ากล้าไม้ท่ียังไม่ได้
รายงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี ขอให้เร่งรัดด้วย 

6.4 เรื่อง การจัดกิจกรรม “ปีใหม่หรรษา มาเท่ียวป่าในเมือง” เพื่อมอบเป็นของขวัญ
ประชาชนประจ าปี พ.ศ. 2563 โดย ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 

- ขอบคุณส่วนทุกส่วน หน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือจนภารกิจเสร็จสินไปด้วยดี 
6.5 เรื่อง ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ส่งแผนงานการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 4 กิจกรรม โดย 

นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 
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3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี 2 
4. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื นท่ีปลูกยางพาราและพื นท่ีเกษตรกรรม 

เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ส านักฯ ได้แจ้งศูนย์ป่าไม้เพื่อทราบและ
ด าเนินการแล้ว 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 


