
รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 5/2563 

วันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 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. นายวีระ  ระบอบ  ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 
6. นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 
 หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่เปิน, หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า 
 ท่ี นว.1 (แม่กะสี), หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้ลานสัก จ.อุทัยธานี 
 และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
7. นายวิชัย  แตโช ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิจิตร และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 2 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. นายชุมพล  มณีธรรม  แทน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ และ  
 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๓ (วังร่มเกล้า) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
๑2. นายพินิจ  หล้าอยู่  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์,  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๕  (ยอดห้วยแก้ว) และ  
  หน. ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4     
  สาขานครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 

/13. นายอัครพงษ์... 



   - 2 - 
 
13. นายอัครพงษ์  อ าพิน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสัก,  
 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.8 (บ้าน กม.53) และ  
 หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน จังหวัด

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

รักษาป่า ท่ี อน.9 (หนองปรือ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
15. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
16. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
17. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
18. นางสาวปัทมา  เลาเก็ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสกล  เวียงนาค ผอ.ส่วนวิชาการและกฎหมาย (ติดราชการ) 
2. นายนพรัตน์  หิรัญค า หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี และ หน. หน่วยป้องกัน

รักษาป่า ท่ี นว.4  (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 
3. นายชัยธัช  กิ่งพยอม หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไม้สว่างอารมณ์ และ หน.หน่วย

ป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 
4. นายมณฑล  หนูทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ประชุมผ่านระบบ  VDO conference ณ ห้องประชุมอาคาร
สโมสรป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 
 ประธาน (ผู้อ านวยการส านักฯ) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 
กระทรวงมหาดไทยร่วมทั งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและประชาชน ได้ด าเนินโครงการปลูกป่าและ
ป้องกันไฟป่า ในพื นท่ีป่าต้นน  า ป่าชายเลน ป่าพรุ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชด าริท่ีจะด าเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อครั งเสด็จขึ นครองราชย์        
ในส่วนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ด าเนินการปลูกฟื้นฟูป่าในพื นท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร และกรมป่าไมไ้ด้มีค าส่ังให้ข้าราชการไปช่วยอ านวยความสะดวก 
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และประสานงานแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่ีไปร่วมงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยส านักได้รับมอบหมายให้ดูแล 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุดรธานี  

  มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 4/2563 

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

  มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 4/2563 วันพุธท่ี 24 มิถุนายน 2563 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 4/2563 
  3.1 เร่งรัดการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า และการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย การด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม้ 
  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า ได้มีการติดตามทุกครั งท่ีมีประชุม การด าเนินการยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี  
  1. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายด้านป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน/จังหวัด เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

สจป.ท่ี 4 สาขา นว 220 193.5550 87.97 % 
จังหวัดนครสวรรค์ 50 121.2525 242.50 % 
จังหวัดอุทัยธานี 170 71.7475 42.20 % 
จังหวัดพิจิตร 0 0.5550 - 

 

 2. ผลการด าเนินการแผนหยุดยั งการท าลายและฟื้นฟู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก 

สถิติคดียึดคืนพื นท่ีป่า 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน (ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 
คิดเป็น % 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 220 195.21 88.73 % 
 

 3. ผลการด าเนินการแผนหยุดยั งการท าลายและฟื้นฟู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก 

ผลการด าเนินงานตามาตรา 25 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน (ไร่) 
ผลการปฏิบัติงาน 

คิดเป็น % 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 80 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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  3.2 ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการบริหารจัดการท่ีดินป่าไม้ทั งระบบ เพื่อสนับสนุน
การจัดท าและการด าเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ในระดับพื นท่ี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม้ 
  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า ได้มีค าส่ังให้ข้าราชการปฏิบัติงานแล้ว ในการส ารวจ
การชี ขอบเขตหมู่บ้านเป้าหมาย ขอใหผู้้ปฏิบัติตามค าส่ังรายงานผลการด าเนินการให้ส านักทราบ ภายในวันท่ี 1 
ของทุกเดือน โดยมีการจ้างงานโครงการจ้างลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
คทช. ซึ่งมีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สว่างอารมณ์ ,หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสัก และหน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ ขอให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ติดตามผลการด าเนินงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีด้วย  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
  3.3 เรื่อง แนวทางการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพแผนการปลูกป่า/เพิ่มพื นท่ีสีเขียว โดย ส่วน
ส่งเสริมการป่าไม้ 
  นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ แจ้งว่า มีศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 
ศูนย์ป่าไม้พิจิตร ได้รายงานข้อมูลใหส้ านักฯทราบแล้ว ขั นตอนต่อไปคือ ต้องน าพื นท่ีท่ีเสนอเพื่อปลูกป่า น าเข้า
ท่ีประชุมคณะกรรมการตามค าส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ี 15/2562 ลงวันท่ี           
8 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรอง ส าหรับหน่วยงานท่ีรายงานข้อมูลเข้ามาแล้ว เช่น   
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี รายงานเข้ามามีพื นท่ีจ านวน 3 แปลง เป็นพื นท่ีการ
จับกุมด าเนินคดี ถ้าพื นท่ีมีความพร้อม ขอให้ส่งรายงานการส ารวจเบื องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ประชุมตามค าส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ี 15/2562 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2562 และ
เมื่อผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตามค าส่ังดังกล่าวแล้ว ส านักฯจึงจะด าเนินการรวบรวมรายงานกรมป่าไม้
ต่อไป 

 ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ แจ้งว่า ได้มีหนังสือถึงหน่วยป้องกันและพัฒนาทุกหน่วยแล้ว 
ตั งแต่วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 ให้ด าเนินการส ารวจพื นท่ีตามท่ีระบุไว้ ซึ่งให้รายงานภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 
2563 แต่ยังไม่ได้รับการายงานกลับมาแต่อย่างใด 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

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

  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า ส านักได้รับงบประมาณทั งสิ น 39,503,200 บาทถ้วน 
เบิกจ่ายแล้ว 26,3158,501.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.22 จัดท า PO แล้ว 6,965,261.00 คิดเป็น 17.63 % 
ซึ่งการเบิกจ่ายเงินและPO ท่ีกันในระบบ ทางส านักด าเนินการไปแล้ว 33,123,762.00 บาท คิดเป็น 83.85 % 
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมป่าไม้ก าหนดไว้ 
   ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า งบตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าท า
ประโยชน์ในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากไม่มีการยื่นค าขอเข้ามา งบประมาณดังกล่าวสามารถน าไปเป็นค่า
สาธารณูปโภคของส านักฯได้ หรือไม ่

   ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า ตามแผนงานกิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต  
 
 
 

/ให้เข้าท าประโยชน์... 
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ให้เข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ระบุให้ถัวจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคได้ แต่ต้องไม่กระทบกับแผนงานท่ี
กรมป่าไม้ก าหนด 
  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า ยืนยันไม่กระทบกับแผนงานท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.2 เรื่อง การติดตามสถานการณ์ด าเนินคดีในระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 - 2556 โดย ส่วนจัดการป่าไม้ 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.33/13789 

ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การติดตามสถานการณ์ด าเนินคดีในระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2556 ในส่วนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ การน าข้อมูล 
เข้าสู่ระบบทางส่วนจัดการป่าไม้จะเป็นผู้ด าเนินการ ทั งนี  กรมป่าไม้ขอให้ตรวจสอบผลการด าเนินคดี ตั งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2556 แต่ส านักฯ เห็นว่าควรจะตรวจติดตามผลการด าเนินคดีจนถึงปี 2563   
เพื่อน าข้อมูลเข้าสู่ระบบให้เป็นปัจจุบัน จึงขอใหห้น่วยป้องกันรักษาป่าประสานงานกับพนักงานสอบสวนในการ
ติดตามผลคดี ซึ่งกรมป่าไม้ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และรายงานกรมป่าไม้ ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 
ทางส านักได้แจ้งศูนย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันรักษาป่าทราบแล้ว ขอให้ศูนย์ป่าไม้ก าชับหัวหน้าหน่วยให้รายงาน
ส านัก ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2563 ทางส่วนจัดการป่าไม้จะด าเนินการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย 
ขอให้ด าเนินการและรายงานด้วย 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
4.3 เรื่อง ขอเชิญประชุม VDO Conference เพื่อซักซ้อมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ เพื่อด าเนินการตาม

แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย ส่วนจัดการป่าไม้  

ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1602.52/14156 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 
เรื่องส่วนราชการเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้ด าเนินการ
ยื่นค าขอให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลัดกระทรวง เป็นผู้รวบรวมค าขออนุญาตของหน่วยงานในสังกัดให้ครบถ้วน เพื่อส่งไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กรมป่าไม้) จึงขอเชิญผู้อ านายการศูนย์ป่าไม้ และหัวหน้าหน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเพราะจะมีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการ
ใช้ประโยชน์ในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 ,มาตรา 16 ,มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และการขอเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2558 ด้วย 

ประธาน : ขอให้ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้และหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มาประชุม
เพื่อรับฟังแนวทางฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ ถ้าไม่ติดภารกิจ 
ขอให้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในการประสานงานกับพนักงานสอบสวนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเรา ต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

/4.4 เรื่อง ขอปรับปรุง.... 
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4.4 เรื่อง ขอปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางการด าเนินการ กิจกรรมส่งเสริม     
การจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
   ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.42/ 
13012 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้มีการ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมบางประการ ได้แก่ แนวทางการก าหนดขนาดของพื นท่ีป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์
ภายในพื นท่ีป่าชุมชน  แนวทางการด าเนินการจัดท าแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าชุมชน และแนวทางการจัดท าป้าย
เพื่อแสดงแนวเขตป่าชุมชน แนวเขตบริเวณเพื่ออนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์เขตป่าชุมชน ซึ่งส านักฯ
ได้ท าหนังสือแจ้งเวียนศูนย์ป่าไม้ทราบและด าเนินการต่อไปแล้ว  
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
  - ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
  6.1 เรื่อง รับมอบหมายเข้าร่วมประชุม แทนผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขา
นครสวรรค์ โดย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ ดังนี  
  - ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ ได้รับมอบให้เข้าร่วมประชุม VDO conference เพื่อซักซ้อม 
แนวทางการด าเนินการปลูกป่า โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป็นประธาน ซึ่งก าหนดจะด าเนินการปลูกวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. พร้อมกันท่ัวประเทศ 
ส าหรับพื นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ท่ีเสนอไปคือ ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื อท่ี 10 ไร่        
ในส่วนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ รับผิดชอบในเรื่องของกล้าไม้ ทางศูนย์ป่าไม้    
ได้ประสานกับทางสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์แล้ว การเตรียมพื นท่ีส านักบริหารพื นท่ีอนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) เป็นผู้รับผิดชอบและได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน 
  - ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร พื นท่ีด าเนินการคือ บ้านเขาพระ ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร เนื อท่ี 7 ไร่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีเป็นผู้ดูแลกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน 
  - ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รับผิดชอบ   
เรื่องธุรการ ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี รับผิดชอบเรื่องการเตรียมพื นท่ีและการจัดเตรียมกล้าไม้ ทางส านักบริหารพื นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) รับผิดชอบเรื่องอาหารว่าง โดยก าหนดปลูกในพื นท่ีป่าชุมชนบ้านนา ต าบลห้วยแห้ง 
อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 10 กิโลเมตร จ านวน 20 ไร่ กล้าไม้ 2,000 กล้า พร้อมจัดนิทรรศการ 
ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน  
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 

 
  
   (นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 


