
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 3/2563 

เม่ือวันจันทรท่ี์ 18 พฤษภาคม 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.หน่วยป้องกันรักษาป่า 
 ท่ี นว.1 (แม่กะสี), หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้ลานสัก จ.อุทัยธานี 
 และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
8. นายวิชัย  แตโช ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิจิตร และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 2 อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
9. นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 
10. นายภัทธณัฐ วงศ์อินทร์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร 
11. นายสมศักดิ์  อินทร์อ านวย หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี, 
 หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง และ  
 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
12. นายเชษฐกิตต์ิ  ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ และ  
 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๓ (วังร่มเกล้า) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
13. นายนพรัตน์  หิรัญค า หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี และ  
 หน. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.4  (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
๑4. นายพินิจ  หล้าอยู่  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์,  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๕  (ยอดห้วยแก้ว) และ  
  หน. ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4     
  สาขานครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
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15. นายอัครพงษ์ อ าพิน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสัก,  
 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.8 (บ้าน กม.53) และ  
 หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน จังหวัด

นครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
16. นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ และ หน.หน่วยป้องกัน

รักษาป่า ท่ี อน.9 (หนองปรือ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
17. นายชัยธัช  กิ่งพยอม หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไม้สว่างอารมณ์ และ หน.หน่วย

ป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
18. นายมณฑล  หนูทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
19. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
20. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
21. นางสาวปัทมา  เลาเก็ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
1. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน (ติดราชการ) 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
 ประธาน (ผู้อ านวยการส านักฯ) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี  
  วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2563 รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมศักด์ิ  สรรพโกศลกุล       
ได้ตรวจเยี่ยมติดตามพื นท่ีจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าในพื นท่ีท่ีได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ซึ่งกรมป่าไม้      
ได้ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื นท่ีสีเขียว จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม 2563 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ์ เป็นประธาน        
ได้มอบนโยบายให้ทุกส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการฟื้นฟูและเพิ่มพื นท่ีสีเขียวในพื นท่ีท่ีได้รับความ
เสียหายจากไฟไหม้ โดยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ มีพื นท่ีเป้าหมาย จ านวน 10 หมู่บ้าน 
ของเครือข่ายควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ท้องท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ท่ีจะต้องท าการฟื้นฟูหมู่บ้านละ 20 ไร่  
  - ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล ได้ตรวจเยี่ยมติดตามท่ีสถานีเพาะช า
กล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดูความพร้อมในการสนับสนุนกล้าไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าใน
พื นท่ีท่ีได้รับความเสียหายจากไฟไหม้และลงพื นท่ีท่ีจะด าเนินการปลูก ท่ีต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ พร้อมให้ค าแนะน าต่าง ๆ  

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 2/2563 

  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
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เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 2/2563 
วันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 

  มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 2/2563 วันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 2/2563 
  3.1 เรื่อง เร่งรัดผลการลาดตระเวนพื นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม้ 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า การด าเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.53/1774 
ลงวันท่ี 27 มกราคม 2563 ส านักฯได้รับความร่วมมือจากหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย เป็นอย่างดี แต่ยังมี
บางหน่วยท่ีรายงานล่าช้า ขอให้รายงานตามก าหนด เพื่อส านักฯรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ตามก าหนดต่อไป 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 

3.2 เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลเป้าหมายรายจังหวัด รายเดือน และผลการปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม้  
  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า การด าเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
1605.43/366 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563 ซึ่งกรมป่าไม้ ส่ังการให้ส านักฯ ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันรักษาป่ารายจังหวัด ซึ่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ได้ก าหนดท้องท่ีจังหวัด
นครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 50 ไร่ และท้องท่ีจังหวัดอุทัยธานี ไม่น้อยกว่า 170 ไร่ การด าเนินการยังต่ ากว่า
เป้าหมาย ในการประชุมผ่าน VDO Conference ครั งท่ีผ่านมา กรมป่าไม้ได้มีการเร่งรัดให้ทางส านักฯ
ด าเนินการตามเป้าหมาย ท่ีก าหนด ประกอบกับทางส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ ไ ด้ส่งข้อมูลพื นท่ีป่าไม้                
การเปล่ียนแปลงลดลง จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ป ีพ.ศ. 2561 – 2562 และส านักฯ ได้แจ้งให้ศูนย์ป่าไม้ 
ก าชับให้หน่วยป้องกันรักษาป่า เข้าตรวจสอบพื นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงลดลง แล้วควรใช้ข้อมูลนี ให้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า 
  ประธาน : ขอให้หน่วยป้องกันรักษาป่าตรวจสอบพื นท่ีให้ละเอียด ด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย
ท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 

3.3 เรื่อง ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม ้ 

ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้  แจ้งว่ า ตามท่ีกรมป่าไม้  มีหนัง สือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
1605.43/1917 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2563 ก าหนดพื นท่ีให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขา
นครสวรรค์ ด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จ านวน 80 ไร่      
จึงขอให้หน่วยป้องกันรักษาป่า เข้าตรวจสอบคดีท่ีจับกุมไปแล้ว คดีท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีสามารถด าเนินคดีตาม
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ขอให้รวบรวมรายละเอียด และรายงานส านักฯ 
เพื่อด าเนินการต่อไป ในคดีท่ีจับกุมผู้ท่ีเผาป่าในพื นท่ี ต าบลแม่เลย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 
115 ไร่ อธิบดีกรมป่าไม้ ส่ังการให้ด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
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ขอให้ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ตรวจสอบ และด าเนินการด้วย 

ประธาน : ขอให้ด าเนินการตามข้อส่ังการของอธิบดีกรมป่าไม้ 
มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

4.1 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย 
ส่วนอ านวยการ 

  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า ส านักได้รับงบประมาณทั งสิ น 39,289,900 บาทถ้วน 
เบิกจ่ายแล้ว 14,789,614.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.66 จัดท า PO แล้ว 12,748,739 คิดเป็น 32.45 % 
คงเหลือท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย 11,742,546.93 ร้อยละ 29.89 ขอให้ส่วนทุกส่วน ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ เร่งรัด
เบิกจ่ายตามท่ีกรมป่าไม้ก าหนดด้วย  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.2 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบ ารุงป่าสงวน

แห่งชาติ โดย ส่วนจัดการป่าไม้  
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ท่ี ทส 1602.52/8850 ลงวันท่ี   

1 พฤษภาคม 2563 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้   
ยืดถือปฏิบัติตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1610.2/17736 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2550 และหนังสือ 
กรมป่าไม้ ท่ี ทส 1602.3/5528 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2561 และได้ก าหนดแนวทางกรมป่าไม้เพิ่มเติม ดังนี  
  1. โครงการก่อสร้างฝาย ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ในขั นตอนการด าเนินงานต้องก าหนด
เรื่องการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื นท่ีทราบด้วย และต้องเป็นการสร้างฝายแบบประชาชนมีส่วนร่วม 
  2. การด าเนินการทุกโครงการ ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ในเรื่องของผู้ได้รับ
ประโยชน์ หากพื นท่ีโครงการใดอยู่ในพื นท่ีชุมชน ต้องตรวจสอบสถานะของพื นท่ี และตรวจสอบว่าชุมชนอยู่
อาศัยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
  3. โครงการท่ีมีลักษณะเดียวกัน แหล่งงบประมาณและด าเนินการในปีงบประมาณเดียวกัน 
ด าเนินการในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท้องท่ี ต าบล อ าเภอเดียวกัน ให้ขออนุมัติรวมในโครงการเดียวกัน  
  4. แผนท่ีประกอบโครงการ ต้องมีการแสดงขอบเขตพร้อมลงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) 
พื นท่ีท่ีจะด าเนินการให้ชัดเจน พร้อมแนบไฟล์ดิจิทัลแผนท่ีทุกประเภทพร้อมภาพถ่าย 
  ส าหรับการด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของภาครัฐ 
ให้ด าเนินการตามระเบียบท่ีออกตามความในมาตรา 13/1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.3 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณียึดถือครอบครองพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ   
ท่ีถูกไฟป่าท าลาย โดย ส่วนจัดการป่าไม้  

นายสกล  เวียงนาค หัวหน้าฝ่ายจัดการท่ีดินป่าไม้  แจ้งว่า กรมป่าไม้ ส่งหนังสือ ด่วนท่ีสุด 
ที่ ทส 1603.3/8408 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณียึดถือ
ครอบครองพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีถูกไฟป่าท าลายเนื่องจาก 
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 สถานการณ์ไฟป่าปัจจุบันมีความรุนแรงมากในหลายจังหวัดนอกจากเกิดความเสียหายต่อ

พื นท่ีป่าท่ีสมบูรณ์และสัตว์ป่าแล้ว ยังเกิดปัญหาฝุ่นควันท่ีกระทบต่อสุขภาพของราษฎรในพื นท่ีอีกด้วย สาเหตุ
เกิดไฟป่าส่วนหนึ่งจากความต้องการท่ีจะขยายพื นท่ีท ากิน ดังนั น เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณียึดถือครอบครอง  

พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีถูกไฟป่าท าลายหลังจากฤดูไฟป่าแล้ว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง พื นท่ีเป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพื นท่ีป่าไม้ 
(ทุกประเภท) คณะรัฐมนตรีได้ลงมติในข้อ 3 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกับหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการบุกรุกพื นท่ีป่าให้ชัดเจนและด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกพื นท่ีป่าเพิ่มเติมอีก กรมป่าไม้จึงก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี   

1. ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจตรา ดูแล พื นท่ีป่าธรรมชาติถูกไฟป่าเผาอย่างเข้มงวด หากพบบุคคลใด
เข้าไปท ากินในพื นท่ีป่าธรรมชาติท่ีถูกไฟป่าท าลาย หรือพบการขยายพื นท่ีเกินกว่าท่ีเคยท ากินอยู่เดิมให้จับกุม
ด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด 

2. นอกจากด าเนินคดีตามกฎหมายในข้อ 1 แล้ว ให้ตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวมีการใช้ท่ีดิน
ในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติตามนโยบาย คทช. และมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2561 หรือไม่ หากตรวจพบให้ด าเนินการ ดังนี  

2.1 กรณีเป็นพื นท่ีโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (กลุ่ม 1 ตามการ
ก าหนดกลุ่มปัญหาในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อน ามาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2561 ไปปฏิบัติภายใต้แผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ระดับพื นท่ี) 
 1) หากเป็นพื นท่ีท่ีได้รับการจัดท่ีดินแล้ว ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดฯ และ
เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตฯ ดังนี  
 - ข้อก าหนดการใช้ท่ีดินของผู้ท่ีได้รับการจัดท่ีดิน ตามกระบวนการจัดท่ีดินท ากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 และ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2559) 
 ข้อ 8 ห้ามบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อขยายเป็นพื นท่ีอยู่อาศัย/ท ากินเพิ่มเติม 

 - เงื่อนไขท้ายหนังสืออนุญาต ป.ส. 23 

 ข้อ 13 ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามกระบวนการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนของ 

 คณะอนุกรรมการจัดท่ีดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 

 ก าหนด ในข้อ 13.5 ข้อก าหนดการใช้ท่ีดินของผู้ได้รับการจัดท่ีดิน 

 ข้อ 15 พื นท่ีท่ีผู้รับอนุญาตจัดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องมิให้มีการ 

 กระท าผิดเงื่อนไขใด  ๆอย่างเด็ดขาด หากมีกรณีกระท าผิดเงื่อนไขใด  ๆ

 ให้ผู้รับอนุญาตยกเลิกผู้เข้าร่วมโครงการกรณีนั น 

 ทั งนี  ให้รวบรวมรายช่ือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ) 
ด าเนินการยกเลิก (เพิกถอน) ออกจากการเข้าร่วมโครงการ 
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   2) หากเป็นพื นท่ีอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดท่ีดิน ให้รวบรวมรายช่ือประสาน   
ฝ่ายเลขานุการ คทช. จังหวัด (เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด) ไม่ให้เป็นผู้ได้รับการจัดท่ีดินตามโครงการ 

   3) หากเป็นพื นท่ียังมิได้ก าหนดเป็นพื นท่ีเป้าหมาย ให้คัดรายช่ือพร้อมแปลงท่ีดิน
ออกจากบัญชีการส ารวจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และไม่น าพื นท่ีดังกล่าวไป
ด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และให้น าพื นท่ีไปท าการปลูกป่า 

   4) พื นท่ีตาม 1) และ 2) ให้น าเข้าท่ีดินเข้ากองกลาง (ตามกระบวนการจัดท่ีดินท ากิน 
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ) 
 2.2 กรณีพื นที่กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4 (ตามการก าหนดกลุ่มปัญหาในพื นท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อน ามาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ไปปฏิบัติภายใต้
แผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ระดับพื นท่ี) ทั งพื นท่ีท่ีได้ด าเนินการตามแผนการจัดการฯ ไปแล้ว และ 
พื นท่ีท่ียังไม่ได้รับแผนปฏิบัติงานให้ด าเนินการตามแผนการจัดการฯ ให้คัดรายช่ือออกจากผลการส ารวจและให้
ระงับการใช้ท่ีดินตามนโยบาย คทช. และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 และให้น าพื นท่ีไป
ท าการปลูกป่า 

 3. ให้ประสานนายอ าเภอและผู้ปกครองท้องท่ี เพื่อให้ทุกชุมชนในพื นท่ีรับผิดชอบได้รับ
ทราบตามแนวทางท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.4 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานร่วมกับกรมท่ีดิน โดย ส่วนจัดการป่าไม ้ 

  นายสกล  เวียงนาค หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้  แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ท่ี ทส 
1603.2/8357 ลงวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2563 กรมป่าไม้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับกรมท่ีดิน      
ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมท่ีดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ท่ีดินเพื่อออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ พ.ศ. 2534 ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 2537) และตาม
มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  
  1. เดิม แนวทางก าหนดให้ “ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้” เปล่ียนเป็น “ผู้อ านวยการส่วน
จัดการป่าไม้” 

  2. แนวทางการร่วมปฏิบัติงานกับกรมท่ีดินกรณีการขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์เป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 2.1 ภารกิจระวังชี และลงช่ือรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือแนวเขตท่ีดินของรัฐใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ให้มอบหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ หรือข้าราชการตั งแต่ระดับ 
“ปฏิบัติการ” หรือ “ปฏิบัติงาน” ขึ นไป โดยให้ปฏิบัติงานร่วมกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีในต าแหน่ง “นายช่าง
ส ารวจ” หรือ “ช่างส ารวจ” 

 2.2 ภารกิจการตรวจพิสูจน์ท่ีดินเพื่อออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์  
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน       
พ.ศ. 2497 ให้มอบหมายข้าราชการตั งแต่ระดับ “ช านาญการ” หรือ “ช านาญงาน” ขึ นไป 
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 2.3 ภารกิจการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดินให้เปน็ไปตามแนวทางเดิม 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 

4.5 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตท่ีดินของรัฐในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีและส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา โดย 
ส่วนจัดการป่าไม้ 
  นายสกล  เวียงนาค หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้  แจ้งว่า ค าส่ังกรมป่าไม้ ท่ี 1529/ 
2563 ลงวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่องแต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาการถ่ายทอดและรับรองแนวเขต
ท่ีดินของรัฐ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี  
  องค์ประกอบ 

 1. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี ประธานคณะกรรมการ 

 2. ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ กรรมการ 
 3. ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ ในจังหวัดท้องท่ีรับผิดชอบ กรรมการ 
 5. หัวหน้าหน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ ในป่าท้องท่ีรับผิดชอบ กรรมการ 
 6. ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ กรรมการและเลขานุการ 
 7. หัวหน้าฝ่ายจัดการท่ีดินป่าไม้ ส่วนจัดการป่าไม้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. ข้าราชการต าแหน่งนายช่างส ารวจ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หรือต าแหน่งอื่นท่ีมีความรู้ความสามารถ ตั งแต่ระดับปฏิบัติการ 

 หรือปฏิบัติงานขึ นไป 

 * ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายภัทธณัฐ  วงศ์อินทร์ 
ท าหน้าท่ี ผู้ช่วยเลขานุการ  

 อ านาจหน้าท่ี  
 1. พิจารณาข้อมูลและรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือแนวเขตท่ีดินของรัฐในความ
รับผิดชอบ ของกรมป่าไม้ตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีจากหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ 

  2. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายออกปฏิบัติงาน
ร่วมกับกรมท่ีดิน ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมท่ีดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ท่ีดินเพื่อออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 และมาตรา 61 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน จนเป็นท่ีเข้าใจโดยชัดเจน 

  3. พิจารณาหรือวินิจฉัยข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ข้อยุติ หากไม่สามารถหาข้อยุติให้รีบรายงานกรมป่าไม้พิจารณา 

  4. แต่งตั งคณะท างานเพื่อด าเนินการใด ๆ หรือเชิญเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมป่าไม้หรือ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
 
 
 
 

/5. ออกติดตาม... 
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  5. ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ นภารกิจตามความเหมาะสม 

  6. จัดการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั ง 

  7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามท่ีกรมป่าไม้มอบหมาย 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.6 เรื่อง ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการบริหารจัดการท่ีดินป่าไม้ทั งระบบ         
เพื่อสนับสนุนการจัดท าและการด าเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ในระดับพื นท่ี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม ้  
  นายสกล  เวียงนาค หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ แจ้งว่า ส านักฯ ได้ออกค าสั่ง ที ่ 
31/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการบริหารจัดการท่ีดินป่าไม้ทั งระบบ เพื่อสนับสนุนการ
จัดท าและการด าเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ในระดับพื นท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ทั ง 8 หน่วย ด าเนินการจัดท าแนวเขตหมู่บ้าน โดยประสาน
นายอ าเภอท้องท่ี ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการชี ขอบเขตหมู่บ้านลงในแผนท่ี เพื่อใช้ในการด าเนินการ คทช. ต่อไป 
  ประธาน : ให้ด าเนินการออกนิเทศงานให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เข้าใจในงานท่ีต้อง
ปฏิบัติ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.7 เรื่อง ประกาศกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง แต่งตั งพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.63/   

ว 4905 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563 ส านักได้แจ้งเวียนประกาศกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2562
ใหห้น่วยงานในสังกัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ทราบเรียบร้อยแล้ว  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.8 เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดสถานท่ียื่นค าขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัด โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.33/   
ว 5760 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดสถานท่ียื่นค าขอจดแจ้งเป็นเครือข่าย
ป่าชุมชนระดับจังหวัด ประกาศ ณ วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส านักได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ทราบเรียบร้อยแล้ว 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.9 เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดสถานท่ียื่นค าขอจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชา
สังคม โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
  ผู ้อ านวยการส ่วนส ่ง เสร ิมการป ่าไม ้ แจ ้งว ่า  กรมป่าไม ้ ม ีหน ังสือด ่วนที ่ส ุด ที ่ ทส 
1604.33/ว 5159 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563 ส่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นองค์กรภาค
ประชาสังคม และประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดสถานท่ียื่นค าขอจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม  
 
 
 

/ประกาศ ณ วันท่ี... 
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ประกาศ ณ วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส านักได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด ส านักจัดการทรัพยากร     
ป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ทราบเรียบร้อยแล้ว 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

4.10 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณารายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดและประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ      
ป่าชุมชนประจ าจังหวัด โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แจ้งว่า กรมปา่ไม้ มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส1604.34/8487 
ลงวันท่ี 27 เมษายน 2563 กรมป่าไม้ส่งส าเนาค าส่ังกรมป่าไม้ท่ี 1572/2563 ลงวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2563  
เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณารายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี  
  องค์ประกอบ 
 1) ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือ ประธานกรรมการ 
     ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ของแต่ละพื นท่ี 
 2) ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ ในสังกัด กรรมการ 
 3) ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย ในสังกัด กรรมการ 
 4) ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดท่ีมีป่าชุมชน ในสังกัดทุกจังหวัด กรรมการ 
 5) ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด ของแต่ละพื นท่ี กรรมการ 
 6) ประธานเครือข่ายป่าชุมชน ของแต่ละพื นท่ี กรรมการ 
 7) ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ในสังกัด  กรรมการและเลขานุการ 

และประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด     
วันเปิดรับสมัครวันท่ี 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2563 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดังต่อไปนี  

 1) กลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 

 2) กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมท่ีได้จดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมกับกรมป่าไม้ 
 3) กลุ่มผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด 
 - ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีศูนย์ป่าไม้จังหวัดแห่งท้องท่ี หรือส่งทางไปรษณีย์ท่ีศูนย์ป่าไม้ท้องท่ี 
ต้องยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยประวัติ ผลงาน ภายในวันท่ีก าหนด  
 - คณะกรรมการพิจารณารายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ภายในวัน
วันท่ี 1 – 15 มิถุนายน 2563  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.11 เรื่อง แผนปฏิบั ติงานและการใช้ จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ส่วนส่งเสริม
การป่าไม้  
   
 

/ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริม... 
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ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.41/ 7158 ลงวันท่ี     
7 เมษายน 2563 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมหลักท่ีส าคัญคือ  
  1) กิจกรรมจัดตั งป่าชุมชน 
  2) กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชน 
  3)  กิจกรรมท าแนวเขตการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
ส านักได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ทราบเรียบร้อยแล้ว 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.12 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.31/ 
5423 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563 ส านักได้แจ้งเวียนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานในสังกัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 
สาขานครสวรรค์ทราบเรียบร้อยแล้ว  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.13 เรื่อง ขออนุมัติจัดท าโครงการฟื้นฟูป่าท่ีถูกไฟไหม้ในพื นท่ีจังหวัดภาคเหนือ  โดย      
ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
  นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ 
ท่ี ทส 1608.2/8723 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563 ส านักส่งเสริมการปลูกป่า ได้จัดโครงการฟื้นฟูป่าท่ีถูกไฟไหม้
ในพื นท่ีจังหวัดภาคเหนือ โดยมีระยะเวลาด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลา 3 ปี พื นท่ีด าเนินการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งรวมพื นท่ี ส านักจัดการทรัพยากร       
ป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในพื นท่ีถูกไฟไหม้  ในจังหวัด
ภาคเหนือ โดยวิธีประชาอาสา โดยมีวิธีการและขั นตอนการด าเนินงาน ดังนี   
  1. ส ารวจสภาพป่าท่ีถูกไฟไหม้ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ (ส านักจัดการ
ท่ีดินป่าไม้) ร่วมกับ สจป.พื นท่ีด าเนินการ 
  2. วิเคราะห์ปัญหา เส้นทางการเกิดไฟป่า เพื่อก าหนดพื นท่ีน าร่อง ท้องท่ีเป้าหมายท่ีจะ
ด าเนินการ 
  3. เมื่อได้พื นท่ีแล้วจึงก าหนดชนิดพันธุ์ไม้ ท่ีจะปลูกฟื้นฟู แยกเป็น ไม้ท้องถิ่น คือ ไม้ท่ีขึ นอยู่เดิม 
ไม้โครงสร้าง ไม้ท่ีชุมชนใช้ประโยชน์ ก าหนดขนาดของถุง 3x9 นิ ว กล้าไม้ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
สัดส่วนในการปลูก ไร่ละ 200 ต้น หรือ จะปลูกแบบ seed ball ซึ่งเป็นการใช้เมล็ดไม้ ในการปลูกขึ นอยู่กับ
แต่ละพื นท่ี 
  ก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงาน ลงปฏิบัติในพื นท่ี มีการวางแปลง และติดตามผล ซึ่งเป็น
โครงการของส านักส่งเสริมการปลูกป่า หากได้รับแผนงานและงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 จึงจะเริ่มด าเนินการ 
น าเรียนท่ีประชุมทราบ  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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4.14 เรื่อง มาตรการให้บริการด้านการแจกจ่ายกล้าไม้ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
  นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.4/8983 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 กรมป่าไม้ได้จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรการ
ให้บริการด้านการแจกจ่ายกล้าไม้ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019         
(COVID-19) โดยก าหนดมาตรการไว้ดังนี   
  1. การประชาสัมพันธ์การขอรับกล้าไม้ 
 1.1 ก าหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดท าป้าย เว็บไซต์ Facebook ของ
หน่วยงาน การใช้ส่ือของท้องถิ่น ภูมิภาคและ Application Line ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ขั นตอนในการขอรับกล้าไม้ 
 1.2 ประชาสัมพันธ์การจัดล าดับผู้ขอรับกล้าไม้ ก าหนดช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยให้
ค านึงถึงคุณภาพของกล้าไม้ ช่วงฤดูกาลท่ีเหมาะสมและการดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ตามหลักวิชาการป่าไม้ 
 2. การควบคุมการเข้า – ออก อาคารส านักงานและจุดรับขึ นกล้าไม้ 
  2.1 ก าหนดทางเข้า – ออก อาคารสถานท่ีเพียงจุดเดียว โดยตั งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายของผู้มาติดต่อขอรับกล้าไม้ และท าความสะอาดมือด้วยน  ายาฆ่าเชื อท่ีสามารถฆ่าเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ก่อนเข้ามาในอาคารส านักงานโดยผู้ติดต่อขอรับกล้าไม้จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ส าหรับกรณีท่ีมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าปกติ ขอให้จัดพื นท่ีแยกออกจากจุดรับกล้าไม้ปกติ 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการเฉพาะราย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  2.2 ท าความสะอาดอาคารส านักงานทั งภายในและภายนอก อุปกรณ์ส านักงานอย่าง
สม่ าเสมอ และบริเวณท่ีมีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ าเสมอ เ ช่น บริเวณ เก้าอี  ปากกา ราวบันได บริเวณ
ห้องน  า (สุขา) และจุดบริการเครื่องด่ืม ทุกช่ัวโมง ด้วยน  ายาฆ่าเชื อ 
  2.3 จัดให้มีน  ายาฆ่าเชื อ (แอลกอฮอล์หรือเจล ส าหรับท าความสะอาดมือสามารถฆ่าเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ได้) ไว้ประจ าจุดติดต่อขอรับกล้าไม้อย่างเพียงพอ 
  2.4 จัดให้มีถังขยะรองรับขยะติดเชื อ หน้ากากอนามัย หรือส่ิงของอื่นใดท่ีผู้ขอรับกล้าไม้
น าเข้ามาทิ งในบริเวณอาคารส านักงานและจุดท่ีมีการรับกล้าไม้ 
 3. ลดความแออัดของผู้ขอรับกล้าไม้ 
  3.1 ก าหนดจ านวนและระยะเวลาของผู้ขอรับกล้าไม้ให้เหมาะสมกับจ านวนกล้าไม้ท่ีจะรับ
ในแต่ละวันให้ชัดเจน รวมทั งให้ผู้ติดต่อขอรับกล้าไม้ไม่ยืนรวมกลุ่มกัน 
  3.2 เว้นระยะห่างบุคคล 2 – 3 เมตร (Social Distancing) ในเวลาติดต่อขอรับกล้าไม้
และบริการจุดรับกล้าไม้ 
 4. ข้อควรปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการแจกจ่ายกล้าไม้ 
  4.1 เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
  4.2 เจ้าหน้าท่ีต้องให้บริการด้วยกริยาและถ้อยค าสุภาพ ด้วยจิตบริการท่ี ดีด้วยความ
รวดเร็วและสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ ให้กับผู้มาขอรับบริการ 
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  4.3 เจ้าหน้าท่ีต้องพร้อมให้ค าแนะน าขั นตอนในการปลูกและดูแลรักษากล้า และอธิบาย
ให้ผู้ขอรับกล้าไม้เข้าใจขั นตอนในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ  
 5. แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติการแจกจ่ายกล้าไม้ 
  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. 2562 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

 6.1 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและ
เพิ่มพื นท่ีสีเขียว และวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2563 โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้ 
  นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ 
ท่ี ทส 1629.304/1631 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการรวมใจไทย
ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื นท่ีสีเขียว และกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2563 
โดยก าหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณบ้านกระทุ่มทอง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 


