
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 4/2563 

วันพุธท่ี 24 มิถุนายน 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. นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 
9. นายภัทธณัฐ วงศ์อินทร์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร 
10. นายสมศักดิ์  อินทร์อ านวย หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี, 
 หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง และ  
 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
11. นายเชษฐกิตต์ิ  ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ และ  
 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๓ (วังร่มเกล้า) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
12. นายนพรัตน์  หิรัญค า หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี และ  
 หน. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.4  (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
๑3. นายพินิจ  หล้าอยู่  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์,  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๕  (ยอดห้วยแก้ว) และ  
  หน. ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4     
  สาขานครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
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14. นายอัครพงษ์ อ าพิน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสัก,  
 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.8 (บ้าน กม.53) และ  
 หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน จังหวัด

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

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

ป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
17. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
18. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
19. นางสาวปัทมา  เลาเก็ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
1. นายวิชัย  แตโช ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิจิตร และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 2 อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 
2. นายมณฑล  หนูทอง   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (ติดราชการ) 
3. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพงศ์ภัทร  พัชรกุล นิติกร 
2. นายพรชัย  จันทร์สาคร นิติกร 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 
 ประธาน (ผู้อ านวยการส านักฯ) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี  
  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0307.5/
ว 1813 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง ส ารวจอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีข้อส่ังการ ดังนี  
  1. ส ารวจรายช่ือพร้อมจัดท าบัญชี พร้อมจัดเก็บภาพถ่ายของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมี
คุณค่าทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม ท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน 
  2. จัดท าแผนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่ีช ารุดเสียหาย ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
เพื่อไม่ให้เกิดความช ารุด เสียหายต่อตัวอาคาร 
  3. ถ้าหน่วยงานอยู่ระหว่างการออกแบบ ปรับปรุง หรือซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้างให้
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนในพื นท่ี พร้อมทั งประสานกรมศิลปกรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ทุกขั นตอน 
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  ให้ส ารวจตามรายละเอียดในข้อ 1 และแผนการปรับปรุงซ่อมแซมตามรายละเอียดในข้อ 2 
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบ ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 
  ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ส่ังการทางไลน์ผู้บริหาร แจ้งส านักฯทุกส านักให้เร่งด าเนินการและจะ
มีหนังสือส่ังการมาให้ทราบต่อไป 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 3/2563 

  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 3/2563 
วันพุธท่ี 24 มิถุนายน 2563 

  มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 3/2563 วันพุธท่ี  กุมภาพันธ์ 2563 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 2/2563 
  3.1 ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการบริหารจัดการท่ีดินป่าไม้ทั งระบบ เพื่อสนับสนุน
การจัดท าและการด าเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ในระดับพื นท่ี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม้ 
  นายสกล  เวียงนาค หัวหน้าฝ่ายจัดการท่ีดินป่าไม้ แจ้งว่า ได้มีค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
กิจกรรมโครงการบริหารจัดการท่ีดินป่าไม้ทั งระบบ เพื่อสนับสนุนการจัดท าและการด าเนินการตามแผนการ
จัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ในระดับพื นท่ี โดยมอบหมายหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เข้าด าเนินการ
ร่วมกับอ าเภอท้องท่ี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการชี ขอบเขตหมู่บ้านเป้าหมายลงในแผนท่ี และรายงานให้ส านักทราบ
ว่าถึงขั นตอนไหน 

  1. หน่วยป้องกันรักษาและพัฒนาป่าไม้แม่เปิน นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์  
 - อ าเภอแม่เปิน ได้ด าเนินการแล้ว 10 หมู่บ้าน คงเหลือ 14 หมู่บ้าน  
 2. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์ นายพินิจ  หล้าอยู่ 
 - อ าเภอแม่วงก์ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั ง 24 หมู่บ้าน และได้จัดส่งข้อมูล
ขอบเขตหมู่บ้าน ส่งให้เจ้าหน้าท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 3. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี นายนพรัตน์  หิรัญค า 

 - อ าเภอไพศาลี ได้ด าเนินการให้เจ้าหน้าท่ีออกประสานหาข้อมูลขอบเขตหมู่บ้าน และได้
ข้อมูลของทางองค์การบริหารส่วนต าบลวังข่อย แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ขณะนี ได้ประสาน 
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแล้ว 
 4. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ นายเชษฐกิตต์  ฉันทรัตนาคินทร์  
 - อ าเภอโกรกพระ รับผิดชอบอ าเภอเมือง อ าเภอโกรกพระ อ าเภอพระยุหะคีรี ได้ด าเนินการ 
ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ใหญ่บ้าน จัดท าขอบเขตหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
 5. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน 
 - อ าเภอบ้านไร่ ได้ด าเนินการจัดท าขอบเขตหมู่บ้าน พื นท่ีต าบลบ้านไร่และต าบลห้วยแห้ง  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลืออีก 9 ต าบล อยู่ระหว่างการประสานงาน 
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 6. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สว่างอารมณ์ นายชัยธัช  กิ่งพะยอม  
 - อ าเภอสว่างอารมณ์ ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านท้องท่ีต าบลไผ่เขียว ต าบล
บ่อยาง ต าบลพลวงสองนาง ต าบลหนองหลวง เสร็จสิ นแล้ว ในส่วนของอ าเภอทัพทัน ต าบลตลุกดู่ ต าบล     
หนองกระทุ่ม และต าบลโคกหม้อ ซึ่งได้ข้อมูลขอบเขตมาเกือบทั งหมดแล้ว อยู่ในขั นตอนท่ีจะต้องไปก าหนดแนว
เขต   กับทางก านันผู้ใหญ่บ้าน 

 7. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสัก นายอัครพงศ์  อ าพิน  
 - อ าเภอลานสัก ได้ท าหนังสือประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลระบ า กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าอ้อ เพื่อขอข้อมูลขอบเขตหมู่บ้าน แต่ข้อมูลไม่มี จึงต้องท าการเดินส ารวจขอบเขตหมู่บ้าน 
ร่วมกับก านัน หรือ ผู้ใหญ่บ้านท้องท่ี 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

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 22,352,998.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.17 จัดท า PO แล้ว 8,764,746 คิดเป็น 22.03 % 
ซึ่งถ้าร่วมการเบิกจ่ายเงินและPO ท่ีกันในระบบ ทางส านักด าเนินการไปแล้ว 78.20 % ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กรมป่าไม้ก าหนดไว้ ขอให้ส่วนทุกส่วน ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ เร่งรัดเบิกจ่ายตามท่ีกรมป่าไม้ก าหนดด้วย  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.2 เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า และการ

ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย การด าเนินการตามาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม้  

ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.32/12073 
ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 เร่งรัดการด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย โดยเคร่งครัด พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค์
ท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด พร้อมทั ง 
ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ียังมิได้ด าเนินการในไตรมาสท่ี 4 โดยก าชับส่งสรุปผลภายในเดือน
สิงหาคม 2563 ขอเร่งรัดให้หน่วยปฏิบั ติด าเนินการด้วย ส าหรับการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้มีคดีถึงท่ีสุดอยู่ 1 คดี คดีท่ีจับกุมชาวพม่า ได้กล่าวพาดพิงว่านาง
เรณูเป็นเจ้าของ ศาลชั นต้นพิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง สามารถด าเนินการตามมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้ ซึ่งขั นตอนการด าเนินการ ขอให้นิติกรของส านักฯ เป็นผู้
แจงรายละเอียด เกี่ยวกับขั นตอนการปฏิบัติว่าหน่วยจะต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไร 
 นายพงศ์ภัทร  พัชรกุล ต าแหน่งนิติกร แจ้งว่า ท่ีแปลงนี เมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้มีการตรวจยึด
พื นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา ป่าห้วยคอกควาย ท้องท่ีต าบลทองหลาง อ าเภอห้วยคต เนื อท่ี   
129-1-76 ไร่ ซึ่งคดีนี ต่อมา ได้มีการตรวจยึดโดยไม่พบตัวผู้กระท าผิด ต่อมาพนักงานอัยการ ได้มีค าส่ังงดการ 
สอบสวนคดีนั น ต่อมาปี พ.ศ. 2560 ได้มีการตรวจพบกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นพม่า 4 คน เข้าไปลักลอบกรีดยาง  
 
 
 

 /ในพื นท่ีดังกล่าว... 
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ในพื นท่ีดังกล่าว และเจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินคดีอาญาคดีใหม่ แยกเป็น 2 ส านวน คือ 1) ส านวนคดีท่ีมีจ าเลยพม่า 
4 คน เป็นจ าเลย ซึ่งคดีดังกล่าว ศาลพิพากษาจ าคุกพม่า 4 คน 2) ส านวนทางเรณูซึ่งพม่า 4 คน ซัดทอดว่า 
ได้รับจ้างจากนางเรณู  เข้าไปกรีดยางในพื นท่ี ผลการด าเนินคดีศาลได้มีค าพิพากษายกฟ้องนางเรณู เนืองจาก
คดีดังกล่าวพยาน โจทก์ ไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าจ าเลย(นางเรณู) เป็นผู้จ้างวาน พม่าทั ง 4 คน เข้าไปด าเนินการ
กรีดยางในพื นท่ี พยานหลักฐานไม่เพียงพอ จึงยกประโยชน์ให้จ าเลย ซึ่งทั ง 2 ส านวน วิเคราะห์แล้วไม่ปรากฏ 
ข้อมูลในส านวนพิพากษาว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสวนยางท่ีแท้จริ ง ดังนั นถ้าจะประกาศตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีความเห็นว่าควรประกาศแบบไม่มีตัวผู้ต้องหา ในเบื องต้นขอให้
หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื นท่ี เข้าไปตรวจสอบสภาพพื นท่ี ว่าปัจจุบันได้มีการยึดถือครอบครอง หรือมีพืชผล
อาสิน จ านวนมากน้อยเพียงใด และมีบุคคลใดเข้าไปท าลายครอบครองในพื นท่ีปัจจุบันหรือไม่ 
 ประธาน : ให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง เร่งด าเนินการ และส่ังการให้นิติกรของ
ส านัก ท าหนังสือเร่งรัดพร้อมก าหนดเวลาท่ีชัดเจนในการรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักฯ ทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
4.3 เรื่อง ขอให้ส ารวจแหล่งน  าในเหมืองแร่ท่ีมีแหล่งเก็บกักน  าในพื นท่ีป่าไม้ โดย ส่วนจัดการป่าไม้  
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1602.41/11754 

ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ให้ด าเนินการส ารวจแหล่งน  าท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยกรอกข้อมูลลงใน
ตารางสรุปการส ารวจแหล่งน  าในเหมืองแร่ท่ีมีแหล่งเก็บกักน  าในพื นท่ีป่าไม้ ท่ีมีศักยภาพสามารถน าน  ามาใช้
ประโยชน์ได้ และรายงานให้ทางส านักทราบ ขอให้หน่วยป้องกันรักษาป่า ด าเนินการต่อไป 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.4 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการจ้างลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจการครอบครอง
พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดย ส่วนจัดการป่าไม้  
   นายสกล  เวียงนาค หัวหน้าฝ่ายจัดการท่ีดินป่าไม้  แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ทส 1603.1/11408 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทางส านักฯได้ออกประกาศรับสมัคร ในท้องท่ี 4 
อ าเภอ 3 นปพ. ท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ นปพ.อ าเภอบ้านไร่ นปพ.อ าเภอลานสัก นปพ.อ าเภอสว่างอารมณ์ ท่ีได้ประกาศ
ไปแล้ว 131 อัตรา จ านวน 2 ต าแหน่ง คือต าแหน่งผู้ช่วยงานส ารวจ 109 อัตรา และต าแหน่งผู้ช่วยรวบรวมข้อมูล        
22 อัตรา เอกสารหลักฐานตามประกาศ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

  4.5 เรื่อง แนวทางการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพแผนการปลูกป่า/เพิ่มพื นท่ีสีเขียว โดย ส่วน
ส่งเสริมการป่าไม้ 
  นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.3/10296 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ให้ส านักฯ ด าเนินการส ารวจพื นท่ีที่จะใช้ใน
การปลูกฟื้นฟูป่า ประกอบด้วย 
  1) พื นท่ีป่าชุมชน : ควรมีการปลูกเสริมอย่างน้อย 50 ไร่ 
  2) พื นท่ีเจรจาได้คืนจากชุมชนท่ีด าเนินงานตาม คทช. 
 
 
 

/3) พื นท่ี คทช.... 
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  3) พื นท่ี คทช. ท่ีได้รับการอนุญาต : ควรมีเงื่อนไขการปลูกเพื่อเพิ่มพื นท่ีป่าไม้/พื นท่ีสีเขียว
อย่างน้อย 20 %  
  4) พื นท่ีทวงคืนจากการจับกุม 
  5) พื นท่ีไฟไหม้ท่ีต้องการปลูกฟื้นฟู 
  6) พื นท่ีป่าเส่ือมท่ีต้องการปลูกฟื้นฟู 
  ส านักฯ ได้แจ้งเวียนส่วนทุกส่วน ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจข้อมูลแล้ว
รายงานให้ส านักทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

  4.6 เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1 และ ปม.2) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินโครงการจ้าง
งานให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
  นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.3/11509 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 ส านักส่งเสริมการปลูกป่า มีแผนงานกิจกรรม
โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้” ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์
เป็นผู้ด าเนินการ โดยมีเป้าหมาย 10 เครือข่าย ส านักฯได้ส าเนาแจ้งส่วนอ านวยการและศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์
ทราบแล้ว 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.7 เรื่อง การรายงานผลการจ่ายกล้าไม้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 

นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ   
ท่ี ทส 1608.4/11932 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 ให้ส านักฯ แจ้งหน่วยเพาะช ากล้าไม้ในสังกัด ด าเนินการ 
ดังนี  
  1. รายงานบัญชีกล้าไม้ (แบบ 1) โดยแยกตามกิจกรรมและโครงการให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่า
ทราบภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 
  2. รายงานสรุปผลทะเบียนจ่ายกล้าไม้ (แบบ 2) พร้อมภาพถ่ายของผู้ท่ีมาขอรับกล้าไม้ ตั งแต่ 
200 กล้าขึ นไป อย่างน้อย 1 ภาพ (ตามแนวนอน โดยเก็บรายละเอียดให้ได้มากท่ีสุด) ส่งเป็นไฟล์ข้อมูลไปทาง     
e-mail : follow_nursery2011@hotmail.com หรือบันทึกข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD หรือ DVD) เพื่อประกอบ  
การรายงาน โดยแยกตามกิจกรรมโครงการ ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

  3. รายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ แยกตามประเภทของผู้ขอรับกล้าไม้ (แบบ 3) โดยแยกตาม
กิจกรรมและโครงการ ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบภายใน 30 วันหลังจากสิ นปีงบประมาณ 
  4. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ (แบบ 5) ตามระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 50 – 1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้าขึ นไป  
สุ่มตัวอย่างกลุ่มละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ รายงานส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบ ภายใน 30 
วัน หลังจากสิ นปีงบประมาณ 
   
 
 

/6. รายงานผล... 
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  6. รายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ทุกกิจกรรมและโครงการ พร้อมทั งภาพถ่ายการแจกจ่าย

กล้าไม้ ผ่านทาง Application Line ให้กับส่วนส่งเสริมการปลูกป่าต้นสังกัดเพื่อสรุปรายงานผลการแจกจ่าย
กล้าไม้ของหน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ในสังกัดส่วนผลิตกล้าไม้ทราบทุกวัน ผ่านทาง Application Line 

  7. ให้รายงานผลการเพาะช ากล้าไม้เพื่อเตรียมจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ท่ีจัดท ากล้าไม้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

  ประธาน : เรื่องแจกจ่ายกล้าไม้ขอให้สถานีเพาะช ากล้าไม้และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องใช้ความ
อดทน แจกจ่ายกล้าไม้ตามระเบียบ ตามหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด ให้ก าชับเจ้าหน้าท่ี ไม่แสดงอารมณ์ทางสีหน้า ทางน  าเสียง 
ท่ีแสดงถึงความไม่พอใจ แก่บุคคลท่ีมาขอรับบริการ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 4.8 ขอหารือกรณีการท าไม้หวงห้ามในท่ีดิน ส.ป.ก. 4-01 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี 8) 

พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย ส่วนวิชาการและกฎหมาย 
นายสกล  เวียงนาค ผู้อ านวยการวิชาการและกฎหมาย แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด 

ท่ี ทส 1609.2/10813 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตอบข้อหารือของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 
(เชียงราย) ได้จับกุมด าเนินคดีไม้สัก ไว้เพื่อตรวจสอบ ซึ่งเป็นไม้ท่ีปลูกขึ นในท่ีดินท่ีมีหลักฐานหนังสืออนุญาต
ให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4-01 ก.) ตามโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 
จึงหารือว่า ไม้สักดังกล่าวเป็นไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 
8) พ.ศ. 2562 หรือไม่ อย่างไร โดยกรมป่าไม้ได้ มีผลดังนี  
  1. ไม้ทุกชนิดท่ีขึ น (ปลูกหรือขึ นเองตามธรรมชาติ) ในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์ คือ (โฉนดท่ีดิน 
โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง หรือตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน (แบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) ใบจอง (น.ส.2 และ น.ส.2 ก) แบบหมายเลข 3 หรือ 
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 และ น.ส.3 ก และ น.ส.3 ข)) ไม่เป็นไม้หวงห้าม และผลมีผลทันทีนับ
แต่วันท่ีกฎหมายมีผลใช้บังคับ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2562) 
  2. ไม้ท่ีปลูกขึ นในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ท่ีให้
ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้ามนั น จะมีผลเมื่อรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศตามมาตรา 7 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี 8) 
พ.ศ. 2562 แล้ว ส าหรับไม้ท่ีขึ นเองตามธรรมชาติในท่ีดินดังกล่าว และมีช่ือตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ประกอบมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 ยังคง
เป็นไม้หวงห้ามเช่นเดิมไม่ว่ารัฐมนตรีจะประกาศหรือไม่ก็ตาม 
  ประธาน : สรุป ณ ขณะนี ไม้ในท่ีดิน ส.ป.ก. ถ้ามีช่ือตรงกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม 
พ.ศ. 2530 ยังคงเป็นไม้หวงห้ามเช่นเดิม 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

 6.1 เรื่อง รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ แทนผู้อ านวยการ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ โดย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ จ านวน 2 ครั ง ดังนี   
  - วันจันทร์ท่ี 15 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ 
กรรมการวิสามัญ พิจารณาปรึกษาท่ีดินและประกอบเอกสารสิทธิ ในท่ีดิน สภาผู้แทนราษฎรท่ีศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ และคณะท างานภาคเหนือ เป็นประธาน 
ในการประชุมไม่มีเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ท่ีต้องแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด 
  - วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะท างานโครงการติดตามและประเมินผล    
แผนต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ มีค าส่ังกองก าลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครสวรรค์ ท่ี 57/2563 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั งนายจ าเนียร  หนูแย้ม เป็นคณะท างานระดับ
จังหวัด แต่งตั งให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เป็นคณะท างานระดับอ าเภอ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 


